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[Red tape strangles 1,64,000 jobs – The Statesman, 3 March 2009]

িচিঠপt :

৩ মাচ ২০০৯ sটsম ান পিtকার খবরটা িছল eiরকম : ২,৪৪,৮১৫.৫
কািট টাকা মূেল র ১৮িট pকেl, চুিk হেয় যাoয়া সেtto গত িতনচার বছর ধের সরকাির িঢেলিমর জn জিম aিধgহেণর pিkয়া সmn হেত পােরিন। egেলােত সরাসির ১,৬৪,০০০ মাnষ eবং পেরাkভােব আরo
২,৭০,০০০ মাnষ কাজ পত। a ােসাচাম iেকা পাlস সমীkায় eটা জানা গেছ। eর মেধ রেয়েছ দিkণ কািরয়ার isাত ব বসা ‘পেsা’-র uিড় ার
pকl; ঝাড়খN, uিড় া o ছিtশগেড় টাটার িতনিট pকl eবং uিড় া o ঝাড়খেN আেসলর-িমtােলর dিট pকl।
ei খবর eকটা জলজ াn িমেথ কথা। পেsা, আেসলর-িমtাল বা টাটারা জিম পায়িন কন? কারণ সi জিম --- বসিত, জ ল বা চােষর জিম --যারা eতিদন ব বহার কের eেসেছ, সi sানীয় জনসমাজ িদেত চায়িন। সরকার তােদর বুিঝেয়েছ, জিমর মািলকেদর টাকার লাভ দিখেয়েছ, aবেশেষ
সntাস চািলেয় হত া পযn কেরেছ, িকnt জনpিতেরাধেক চূণ করেত পােরিন। eটা হল pথম সত ।
িdতীয় সত হল, য isাত, মাটরগািড়-িনমাণ, তথ -pযুিk, িরেয়ল eেsট iত ািদ িশেlর জn জিম িনেত চাiিছল কেপােরট-সংsাgেলা, eখন
সiসব িশেl চলেছ মnা। সiসব kেtর চালু কারখানাgেলােতi uৎপাদেন দম নi, বাজার খারাপ, কমী ছাঁটাi চলেছ নানানভােব। নতুন িশl করার
তাড়াhেড়া সখােন নi।
তৃতীয় সত হল, চাকিরর গlটা ফুিলেয় ফাঁিপেয় দখােনা হে । যুবসমাজেক লাভ দিখেয় িনরs কের জিমটা হািতেয় নoয়ার চ া হে ।
িকnt কন ei িমেথ খবরটােক ছিড়েয় িদে বেড়া িমিডয়া? লাল িফেতর ফাঁস মােন হল সরকােরর aপদাথতা। সরকােরর aপদাথতা মােন সরকাির
kমতায় থাকা দলgেলার aপদাথতা। ভােটর রাজনীিতেত eক দল aপর দলেক aপদাথ pমাণ কের িনেজ kমতা দখল করেত চায়। িদিlর ভাট eেস
গেছ। কেপােরট কতারা জােন, ei খবরটা পােত পড়েলi তা িছঁেড় িছঁেড় খােব ভােটর রাজনীিত।
১৮িট pকl জনpিতেরােধ আটেক গেছ, ei খবর pকাশ করার সৎসাহস নi পেsা, আেসলর-িমtাল বা টাটােদর। চাষাভুেষা, আিদবাসী, গিরব
মাnেষর pিতেরাধ kমতার sীকৃিত দoয়ার িহmত oেদর নi। দলgেলােক oরা মাঝখােন দাঁড় কিরেয় রাখেত চায়, পুষেত চায়, আবার দরকার মেতা dেটা
থাpড়o মারেত চায়। সটাi oেদর পেk sিবধাজনক। oেদর pেত েকর িনজs ব বসাজগেতর dনীিতgs জাড়াতািল দoয়া চহারাটােক oরা িব মnা
শbটার আড়ােল লুিকেয় রাখেত চায়।
িবষয় : সmাদকীয়/ আমার jেলিন আেলা
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আমরা িব মnার বেড়াসেড়া চহারা আর তার pভাবেক ভেঙ ভেঙ িবি কের দখেত চাi। eবােরর সংখ ায় তার িকছুটা চ া করা হল। আমরা
দখেত পাি : িবেশষ িবেশষ িশেl ব াপক িমক-ছাঁটাi; রাজকার মামুিল িজিনসপেtর আgন দাম; aথনীিতর বহাল aবsােতo যুেdর সাজেগােজ খরচ
বাড়ােনা; জনমত গঠেন িমিডয়ার aসামাn কাযকলাপ; প ােলsাiন-iরাক-আফগািনsােন িনলjভােব যুd চািলেয় যাoয়ার পাশাপািশ বাংলােদশ-পািকsানভারেত eকটা aিsর পিরিsিত তিরর জn আেমিরকার মরীয়া চ া eবং eসেবর িবপরীত মrেত জনতার eক জীবn pিতেরাধ --- কখনo আমােদর
নnীgােম, কখনo দেশর বাiের gীেস বা িনu iয়েক। ei ঘটনাgেলার সে িব মnার যাগ কাথায়?

পিtকার জাnয়াির- ফbrয়াির ২০০৯ সংখ া pকােশ দির হoয়ার জn
পিtকার পk থেক আমরা dঃখpকাশ করিছ।

মnন সামিয়কী
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আiসল া ড
শমীক সরকার
২০০১ সােল আiসল াে ডর ব া gিলেক রাTীয় িনয়ntেণর আoতার বাiের
িনেয় আসা হয়। তখন থেকi তারা আnজািতক লিg পুিঁ জর বাজাের
খলা করেত r কের। মটেগজ িকেন রাখা থেক r কের al সমেয়র
চড়া sেদর ঋণ নoয়া, লিg বাজাের চলােফরা করেত করেত ei
ব া gেলা হেয় oেঠ আiসল া ড রােTর মাট আভ nরীণ uৎপাদেনর ৬
gণ বেড়া। িবেদেশর বh কাmািন o মাnষ ei ব া gিলেত আমানত
রাখেত r কের, চড়া Nিরটান’-eর আশায়। দেশর ভতেরo মাnষ
যাে তাi ভােব ধার করেত r কের ei ব া gিল থেক। দেশ
মুdাsীিত r হয়। িজিনসপেtর দাম বেড় যায়। যিদo িবিভn
আnজািতক aথৈনিতক িনিরেখ আiসল া ড ফাs সেক ড হেত r
কের। ২০০৭-e আiসল া ড ভাkােদর kয়kমতার িনিরেখ িবে প ম,
জন pিত আভ nরীণ uৎপাদেনর িনিরেখ িবে চতুথ, কম বকারেt
iuেরােপ pথম সািরেত, ধনী-দিরেdর ফারাক খুব কম ...। eমনকী
দেশর মাnষ কতটা sেখ আেছ, তা মাপার িনিরখ (িব ায়েনর বাঁিদেকর
তািttকেদর িনমাণ) রাTপুে র িহuম ান ডভলপেম ট iে ডk-e িবে
pথম হেয়িছল oi বছর ei ছাT দশিট! ভােগ থাকেলi তা sেখ থাকা
যায়!
সi আiসল া ড দশিটi আজ দuেল। ব া gিলর হােত কানo
িলkiড ক াশ নi, যা িদেয় তারা আnজািতক ছােটা সমেয়র ঋণgিল
শাধ িদেত পারেব। িবেদিশ লিgকারীরা ফরত চাiেছ আমানত। দেশর
মুdার দাম তলািনেত ঠেকেছ। e aবsায় ব া েক tাণ কের দেশর
কndীয় ব া , eটাi দstর। িকnt ei ব া gিল য দেশর চেয়o
কমপেk ছ’gণ বেড়া, তাi স gেড় বািল পেড়েছ।
sেখ থাকা আiসল াে ডর মাnষ হঠাৎ ei ২০০৮-eর শষিদেক
uপলিd কের, তােদর sখ রাতারািত uেব গেছ। pবল জনিবেkাভ r
হয়। tাণ পেত আieমeফ-eর dারs হয় দশিট। ১৯৭৬ সােলর পর ei
pথম কান eকিট পি ম iuেরাপীয় দশেক ঋণ িদেয় আieমeফ জািনেয়

দয়, স দেশ ব াে sেদর হার eবার থেক হেব ১৪ শতাংশ। eতিদন
aেনক ধার কের িঘ খেয়েছা, eবার আঙুল চােষা।
pবল জনিবেkােভ দশিটর সরকােরর পতন হয় ২০০৯ জাnয়ািরর
শেষ। ফbrয়ািরেত eক সংখ ালঘু বাম ঘঁষা সরকারেক বসােনা হয়
kমতায়। ম মােস সাধারণ িনবাচন, িনধািরত সমেয়র anত eকবছর
আেগ। ei দশিটর কান সnবািহনী নi। আেমিরকাi সসব দখােশানা
কের। সাmpিতক মািকন আgাসন --- iরাক, আফগািনsান, যুেগাsািভয়া
--- সেবেতi eরা সাৎসােহ aংশgহণ কেরিছল।
আiসল াে ডর মাnষ মাছ ধের খত। e দশিট ১০০ বছর আেগo
িছল iuেরােপর সবেচেয় দিরd দশ। িকnt গত d’দশেক তারা তা যত না
খেয়েছ, তার থেক aেনক বিশ রpািন কেরেছ। মাট রpািনর ৪০
শতাংশi মাছ রpািন। e ছাড়াo গত d’দশেক eসেবর বদেল পযটন,
iেকা পযটন, িতিম পযটন, সফটoয়ার, ম াnফ াকচািরং, ফাiনাn,
বােয়ােটকেনালিজ --- eসব িদেকi নজর দoয়া হেয়েছ বিশ।
সংকটgs পুিঁ জর হাল ফরােনার দাoয়াi িছল িব ায়ন। মািকন
dিনয়ার তথা মািকিন কায়দার ভাগ িনভর জীবনেক জীয়নকািঠ ধের িনেয়
গত di দশক ধের িব জুেড়i uথাল পাথাল কের সi পুনগঠন pিkয়া
চলিছল। সsার aিভবাসী ম, রpািনমূলক uৎপাদন আর মািকন কায়দার
ভাগী জীবনযাপেনর আিব u াকাঙkা িছল সi pিkয়ার anতম
বিশ । সi pিkয়া আজ আবার সংকেট পেড়েছ। e শতাbীর rর
হালকা সংকটেক ব বহার করা হেয়িছল িব জুেড় ei পুনগঠনেক আরo
জারােলা করার কােজ। eবার কী হেব? যাi হাক, eবােরর সংকট িকnt
জবরদs, িব ায়েনর চাকিচক িফেক হেত বেসেছ সব িদক থেক।
iংল াে ডর িবখ াত দ টাiমs পিtকার eক কলমিচ িলেখেছন, ভাগী
পুিঁ জবােদর িদন শষ, eবার Nসহেযািগতার পুঁিজবাদ’ (co-op
capitalism) আসেছ।

সংবাদমnন
পািkক খবেরর কাগজ ‘সংবাদমnন’ pকািশত হে pিতমােসর ১ eবং ১৬ তািরখ। eবছর ২০০৯ সােলর জাnয়াির মাস থেক িনয়িমত ei pকাশনার
কাজ r হেয়েছ। pিত সংখ ার দাম d’ টাকা। যাঁরা ডাকেযােগ িনেত চান, তাঁরা সারা বছেরর জn চিlশ টাকা িদেয় gাহক হেল ডােক কাগজ
পােবন। eছাড়া িবিভn পt-পিtকার sেলo কাগজিট পাoয়া যাে । যাঁরা সরাসির আমােদর হাত থেক নেবন, তাঁরা ‘বাকচচা’, ৫০ সীতারাম ঘাষ
sTীট, কলকাতা ৯ থেক কিপ সংgহ করেত পােরন। ei িঠকানায় pিত ম ল o শিনবার dপুর ২ টা থেক সn া ৭টা পযn আমােদর পাoয়া যােব।
eছাড়া সmাদেকর সে যাগােযাগ করা যেত পাের।
যাগােযােগর িঠকানা

eক

িজেতন নnী
২৩/২ রবীndনগর, পাs বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
ফাঁটা দূরিবচােখর
জেলর িভতর
থেক ফুেট uঠল eকটা
ভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬,
i- মল : jiten_nandi@vsnl.net
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িব জনীন-রাজৈনিতক সেচতনতার পরীkাগার --- ভেয়ড নটoয়াক dারা িলিখত। ব াnবাদ : িজেতন নnী।

utেরর সীমাn থেক দিkেণর dীপ পযn, সকেল, কানরকম নতৃt বা
িনেদেশর তায়াkা না কের, কndীয় িসdাn ছাড়া, eমনকী কানরকম
িসdাn ছাড়াi ... pিতেশােধর আgন আর রাT o পুিঁ জবােদর aসাম ,
সবgাসীতা o িবকােরর বদলা নoয়ার সাহস দীঘকাল ধেরi pstত িছল
... সবi যন আমােদর সকেলর hদেয় তিরi িছল aেনকিদন ধের ...
কান শলা-পরামশ না কের, কান রাজৈনিতক pিতিনিধ ছাড়াi, কান
নতার aেপkা না কের, কান ধরেনর কndীয় িসdাn ছাড়াi ... কবল
আমােদর hদেয়র িভতেরi িছল ...
আমরা িনি তভােব জািন, আমােদর সকেলi ... সব িকছু বদলােত
হেব আর িনি তভােবi তা ঘটেব ... আমরা ei জগেতর বদল ঘটাব
ম েলর জn; আর eক নতুন মানিসকতা o মহান লড়াigেলার eক
সাধারণ গণসাফেল র ফেল সামািজক, রাজৈনিতক o aথৈনিতক সাম
eক দাrণ িবsেয়র মেতা uেঠ আসেব। িকnt তা আসেব eত সহজ
sাভািবকভােব, যমন িবশাল খালা রােতর আকােশ তারাgেলা uেঠ
আেস ... a ােলিkেসর খালা u আর pাণভরা হািসর মেতাi uেঠ
আসেব sাধীনতা আর সাম ...
যারা sাধীনতা আর সাম চায় না, তারা পােব হTেগাল। আর
সকেলi eখন ভােলাi জােন কমন সটা ... পুিলশ, সরকার, সমাজ,
নতুন pজেnর যুবেকরা eখন ভােলাi জােন সামািজক িবেdােহর চহারাটা
কমন ... জনসাধারেণর hদেয় তােদর রাজকার জীবেন আবার িবpেবর
আশা জেগ oেঠ ... যসব টােগটgেলা jািলেয়, লুঠ কের, gঁিড়েয়
দoয়া হেয়েছ গত িতন িদন, সgেলাi তা eকটা মানিচt িহেসেব
pকািশত হেয়েছ, যখন আমরা মুk আর সমান হব বেল িঠক করব,
তখন কান িজিনসgেলা িনি h হoয়া দরকার ... আর তামরা eখন
জােনা ... সটা মােটi কিঠন িকছু নয় ...
লড়াiেয়র িdতীয় িদন আর সামেনর িদনgেলা নতুন pজেnর জn ...
eiসব হাজার হাজার তরতাজা ছেল আর মেয় যারা হঠাৎ সমs pাn
থেক, সমােজর সমs সামািজক sর থেক ব ািরেকেড িভড় কেরেছ আর
gীেসর সবt লড়াi যন িবd েতর চমেকর মেতা আকাশ থেক নেম লk
লk ভাl শিk িনেয় মািটেক আঘাত করেছ ...
eকটা পুরেনা গােন িবsয় pকাশ করা হেয়েছ : “সব eকাকী মাnষ
... কাথা থেক তারা eল? সব eকাকী মাnষ ... কান পিরচয় পল?”
তারা সব পািকsান, িমশর, আলেবিনয়া, আি কা থেক আসা --কu আiিন aিভবাসী, কu বআiিন ... পাশাপািশ iuেরাপীয়/gীক
বা ােদর সে (বােরা থেক ষােলা বছর বয়সী ... তােদর সকেল,
কখনo কান sুেলর ছাt, কখনo কান eলাকার সকল ছাt িনেজ থেক
গাটা পাড়ার দখভাল কেরিছল, aথবা কখনo eকটা ছােটা শহেরর
কnd ... তােদর সবাi কােরার dারা িনয়িntত নয়) ... eiসব যুবেক য
বুিdমtার পিরচয় িদেয়েছ তােত ei dিনয়ার খবেরর কাগজgেলা pলাপ
বেকেছ য, যিদ দিkণপnী সরকােরর পতন ঘেট eবং তারা সmািনত
িবনm িবjানীেদর ঘ টার পর ঘ টা ব াখ া করেত বাধ কেরেছ, কতৃপেkর
(pবীণ) সদsেদর কী ঘটেছ ...
বৃdেদর সে যুবক-যুবতীরা, বকার ছেল eবং বসরকাির
কাmািনর িমকেদর সে িনেজেদর খয়ােল থাকা sুল-পালােনা
sশািসত লাক যারা কাজ করেত চায় না, িব িবদ ালেয়র ছাtেদর সে
তােদর সiসব বnু যারা মােস ৫০০ বা ৭০০ iuেরােত eমন সব কাজ
কের যা তােদর কােছ ঘৃণ , eরাi িছল eকেযােগ রাsার লড়াiেয়,

িডেসmেরর সাত থেক দশ তািরখ যা ঘেট গল gীেস, aেনেক আমােদর
কােছ তার ব াখ া করার চ া করেব ... সi eক মিক-গmীর ভি , সi
বেড়ােলািক িফটফাট পাশাক, ক ােমরাম ােনর চাখ ধাঁধােনা আেলা, িটিভ
sশন, সi uিdg আর মিক-দরিদ যত সাংবািদক, যত িবলাসী
সংবাদপt-মntী-পালােমে টর
সদs-ব বসায়ী-রাTপিত-pধানমntী- ছােটা
ছােটা দেলর নতা-িব িবদ ালেয়র িশkক আর utর আধুিনক
রাTিবjানী ... িকnt কu সখােন িছল না ... তেব কন eকটা সামািজক
ব াপারেক ভাষাnর করার জn আমােদর oেদরেক দরকার? কখন কান
কােজ oরা oেদর কতৃt আর eিগেয় থাকার pমাণ িদেয়েছ? ... আমােদর
জীবেন সিত i যা ঘটেছ, oরা িক তা বুঝেত সkম?
a ােলিkস িgেগােরােপৗলস, eকটা পেনেরা বছেরর বালক
ekআরিসয়া sায়ােরর ধাের খুন হল। ekআরিসয়া হল eেথেnর কেnd
aবিsত gীেসর gp, a ানািকs, sশািসত, বাম আর নানান সাংsৃিতক
o রাজৈনিতক আেnালেনর কnd --- iuেরািপয়ান iuিনয়েনর dেগর
দিkণ সীমােn বhদূেরর eক ধূ ধূ pােn সi জায়গাটা ... সi মুহেূ ত
oখােন কান লড়াi িছল না, aথবা িছল না কান ধরেনর কাযকলাপ,
কবল লােক িবয়ার আর কিফেত চুমক
ু িদি ল, রাsার মােড় আর
ক ােফেটিরয়ায় কথাবাতা হি ল ... সমs ক ােফেটিরয়ার সামেন, শিনবার
রােত, চৗমাথাটা িছল জমজমাট, সবাi দখেত পাি ল বা ােদর সে
পুিলেশরা খলেছ; আর চ া করেছ eকটা পােয় হাঁটা জায়গা, যখােন
যুবেকরা িভড় করেছ, তার মেধ িদেয় পুিলেশর গািড় চািলেয় িনেয় সi
বা ােদর pেরািচত করেত ... সকেলi oেক পুিলেশর গািড় থেক নামেত
দেখিছল, পুেরা পুিলেশর পাশােক ধু িনেজর কতৃt আর পৗrষ জািহর
করেত eকটা কথার লড়াiেয় নামেত চাiিছল স, eমন eক মুহেূ ত যখন
oখােন কান লড়াi িছল না ... গত িতিরশ বছের কীভােব কান পুিলশ
বা সরকার ekআরিসয়ায় িনেজেদর কতৃt আর দাদািগির ফলােত
পেরেছ? আেদৗ কখনo পেরেছ িক? আমরা বশ জািন য গত কেয়ক
বছর িভkর পিলেডারাস (pাkন মntী) জেনবুেঝ জনশৃ লা মntী
থাকাকালীন ekআরিসয়া পুিলশ sশেন ফ ািসs aিত-দিkণপnী পুিলশকমীেদর িনেয়াগ কেরিছেলন। uেd িছল ekআরিসয়া eলাকার
a ানািকs sশাসনেক আkমণ করা আর বাড়িত uেtজনা তির করা ...
ei হল ঘটনা, eটাi কারণ আর তার ei ফলাফল ... সi রােত
পুিলেশর গািড়েত য পুিলশটা িছল, স িছল eকজন নাৎিস, eকজন
ফ ািসs, জাতীয়তাবাদী মূখতাসmn sায়ুেরাগাkাn দানব, স eমন
eকটা মাnষ য ei ছেলেমেয়েদর মেন কের শtr, udট, আবজনা,
যােদর সমাজ থেক সাফ কের দoয়া দরকার ... আর ঠাNা মাথায় স
ছেলটার বুেক gিল চািলেয় িদল ... oেক eখন জেল আনা হেয়েছ ...
আমােদর কমেরডরা, gীেসর বnীরা oর কােছ আমােদর থেক ভােলা
কের ব াখ া করেব, eকজন a ানািকs বালেকর নাৎিস হত াকারীর কী
হেব, ei ২০০৮ সােলর gীেসর eক জলখানায় ...
সরকার সিত i মেন কেরিছল য sাধীনেচতা, sশািসত, কতৃtবাদিবেরাধী a ানািকs ভাবনা eেথেnর কেnd eকটা sায়ােরর মােঝ ৩০০
লােকর hদেয় লুিকেয় আেছ ... িকnt তারা ভুল কেরিছল ... আমােদর
কমেরেডর মৃতু র দশ িমিনেটর মেধ gীেসর িবশটা আলাদা আলাদা শহের
পুেরাদেম a াকশন r হেয় গল ...
pথম রাতটা িছল eেদেশর a ানািকs, sশািসত আর
sাধীনেচতােদর, সারা দশ জুেড় ৩০,০০০-eর বিশ মাnষ, যন সবt,
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sেpর জn লিড়, আর আমরা সi পেনেরা বছেরর ছেলটার মেতা eকi
সাহস িনেয় লিড়, য eক নাৎিস sপার যntমানব খুেনর সামেন দাঁিড়েয়
চঁিচেয় বেলিছল : ফােটা! আমরাi িজতিছ!
আমরা িনি ত, কবল ভdেলােকেদর মহান aথৈনিতক o কতৃtবাদী
sাথরkার জni চারিদেন গণতnt eকনায়কতেnt পােl যেত পাের ...
“pিতিনিধtমূলক গণতnt” হল আিভজােত রi an eক নাম, আর
eকনায়কতnt হল িবpেবর মুেখ দাঁিড়েয় সমs “গণতািntক pিতিনিধ”- দর
কেট বেরােনার পিরকlনা ..., সকেলi eখন তা জােন ... আমােদর
জীবন আর gহটােক রkা করেত য কান uেদ ােগ আমােদর পুিলেশর
মাকািবলা করেত হেব, eব াপাের আমােদর িনি ত হoয়া দরকার ...
িকnt পুিলশ কেয়ক সpােহর বিশ রাsাgেলােত দাঁিড়েয় থাকেত পাের না,
যখন সকেল u যাপেন aংশ নয় ...
আর তারপর oরা আমােদর সকলেক মের ফলার জn সনা তলব
করার চ া কের ... িকnt তুিম িক সিত i মিশনগান িদেয় eকটা spেক
হত া করেত পােরা? আর ... তুিম িক সনাবািহনীেত আমােদর সব
বnুেক আমােদর িবrেd লিড়েয় িদেত পােরা? ei কতৃপেkর িক সi
সাংsৃিতক pভাব রেয়েছ, যা খািটেয় তারা সমs যুবক- সনােক আমােদর
িবrেd যেত বাধ করেত পাের? আমরা মেন কির, oi মূখ গভনর আর
িলমুিজেন চেপ ঘুের বড়ােনা তােদর মাটােসাটা ধনী বnুেদর রkা করার
জn িনেজেদর বnুেদর হত া করার চেয় সনারা রাsার oপর u ােস
ভেস যাoয়া eক িবpবী আেমাদপূণ ভাজসভা আর লুঠ o আgন
jালােনা রাতgেলােক বিশ পছn করেব ...
আমরা িজতিছ! ... আর যখন আেলিkস পুিলশটার সামেন দাঁিড়েয়িছল,
আমােদর সকলেক o দিখেয় িদেয়িছল য আমােদর eটা িনেজেদর
জােরi করেত হেব, যমনটা o কেরিছল! ... kমতার u াসনেক নাকচ
করেত, কতৃtেক িনেকশ করেত, জাতীয়তাবাদ-বণবাদী- যৗনবাদী- পৗrষ
জািহর করার মেনাভাবেক ংস করেত, িমিডয়ােক িব াস না করেত,
সামািজক sাভািবকতােক না মেন চলেত, ফ ািসs-িবেরাধী হেত, কােজর
পুিঁ জবাদী b াকেমেলর কােছ আtসমপণ না করেত, ব া ঋণ ফরত না
িদেত, আমােদর িনেজেদর িবি n নীরব আর ভেয়র মেধ না রাখেত ...
আমরা eটা করেত পাির ... আমরা পাlা লড়েত পাির ... আর যিদ
সমs সমাজ eকিদন uেঠ দাঁড়ােনার সাহস করেত পাের ... তখন ...
আমােদর সব sp আর pেত েকর সমs আশা আেলিkেসর হািসর মেতাi
আকােশ uেঠ দাঁড়ােব ... যা িছল খালােমলা, u আর সবা ীণ ...
আমােদর গাপন sেpর িভতর লুিকেয় থাকা পৃিথবীgেলা “বাsব”
পৃিথবীর চেয়o aেনক বিশ বাsব।
চনাজানা পৃিথবীর ভssূেপর িভতর থেক আমােদর পৃিথবীgেলা uেঠ
দাঁড়ােব, eক ফাঁটা চােখর জেলর িভতর থেক eকটা ফুটn ফুেলর
মেতাi।

aথৈনিতক o রাজৈনিতক কতৃেtর িনিkয়তা, মূখতা আর পাগলািমর
িবrেd ... তারা িছল সiসব মাnষ যারা িনেজেদর জীবনেক ঘnা
কের, গিরব বা বেড়ােলাক কান তফাত নi, eরা সকেল eমন eক
ভােগ র ফের বাঁধা পড়েত aপছn কের যা িsর কের িডmাকৃিত সরকাির
aিফেসর িকছু মূখ মাটা ভdেলাক ...
যিদ তুিম aবাক হo, কারা gীেসর সমs শহের সমs ব া আর
দাrণ িবলাসবhল ব বসা- কndgেলােক jািলেয় আর gঁিড়েয় িদল, কারা
দশ জুেড় eতgেলা পুিলশ sশেন হামলা করল ... তামােক িনেজর
ঘেরi খুেঁ জ দখেত হেব ... হয়েতা তামার ছেল বা মেয় তােদর ঘের
বnুেদর সে লুিকেয় বেস মেলাটেভর বেnাবs কেরেছ, হয়েতা তামার
বৗ টিলেফােন uিকল আর রিডo sশেনর সে যাগােযাগ কেরেছ
আেnালেনর সংহিতর জn, হয়েতা তামার কােজর লাক, িপছেনর ঘের
বেস সবিকছু শষ কের দoয়ার কথা বেলেছ, হয়েতা oরা তামারi বnু,
তুিম কখনo ভাবেতi পােরািন য আচমকা রাsায়, ei u যাপেনর মােঝ
eেস তামার সে িমলেব ...
আেলিkেসর জn ei u যাপন, আমােদর সমs sেpর মেতাi হঠাৎ
সত হেয় uঠল, সi মৃতু র মুহূত যা আকােশর গােয় eক নতুন তারার
মেতা িদগেn ঝলিসেয় uঠল ... ei িশ র দেহ ংেসর কত িবsয়কর
spi না লুকােনা িছল, যখন পুিলেশর gিলটা বর করার জn oর বুকটা
িচের ফলা হল, সমs spgেলাi িক বিরেয় eল রাsায় আর পুরেনা
পৃিথবীটােক ংস করল? ... কত sp আেলিkেসর hদেয় লুকােনা িছল
য, মৃতু র মুহেূ ত তা সারা দেশ eকটা আgেনর বলেয়র মেতা ছিড়েয়
পেড় পেথর মােঝ সমs বাধােক চুরমার কের িদল?
তুিম শহরgেলােত eক pাn থেক an pােnর আgেনর ধাঁয়া
দখেত পারেত ... আgন আমােদর রাজকার sাভািবক জীবেনর সমs
ঘৃণ িজিনসgেলােক পুিড়েয় ছারখার কের িদেয়িছল ... সmাn িবখ াত
মগা- sার, ব া , মািlnাশনাল কাmািন, মntীেদর দpর,
িমuিনিসপ ািলিট, ট াk সংgেহর aিফস, পুিলশ sশন, ভdেলােকর
আেমােদর eলাকা, িবলাসবhল হােটল আর রsুের ট, গ ালাির,
িমuিজয়াম, sপার মােকট, pাiেভট কার, িটিভ sশন, aিফস-বািড় ...
আর তারপর সমs সমাজ ভােলাi eখন জােন ... সময় আসেছ, যা
ঘটল তা হল ধু eক pথম pকা দৃ াn ... হয়েতা eটা আমােদর
aেনক aেনক বছর টেন িনেয় যােব, হয়েতা তা য কান মুহেূ তi ঘটেব
...
িকnt eখন সমাজ জােন, যখন জনসাধারণ মুk আর সমান হoয়ার
িসdাn নেব, ei gেহর শহরgেলার রাsায় রাsায় মাt কেয়ক সpােহর
পরমানn আgন-u যাপেনi সমs ভdেলাক আর দাদােদর িনি h করা
যােব আর আমােদর জীবন o পৃিথবী gহটােক পুিঁ জবাদী মূখািমর হাত
থেক রkা করা যােব ... যখন আমরা লিড়, আমরা আেলিkেসর সমs
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জাnয়াির- ফbrয়াির ২০০৯

২০ ফbrয়াির ২০০৯
িনuiয়ক িব িবদ ালয় ছাtরা দখল কের িনেয়েছ। তারা িকেমল িবিlং দখল
কের িনেয়েছ। oi িবিlংেয় যসব ছাt কাজ কের তারা বােদ কাuেক
ভতের ঢুকেত দoয়া হে না। ei খবর পাঠায় Nেটক ব াক eনoয়াiiu’
নােম eক ছাt সংগঠন।
eরপর খবর আেস :
আমরা িনuiয়ক িব িবদ ালেয়র sাতক ছাtরা, যসব ছাt িনuiয়ক
িব িবদ ালয় দখল কের রেখেছ, তােদর পk থেক বলিছ। দখলকারী
ছাtেদর িনি h করার uেdে িব িবদ ালয় কতৃপk িকেমল িবিlং eর
i টারেনট সংেযাগ িবি n কের িদেয়েছ। eiভােব খবরgেলা যােত সহেজ
ছিড়েয় না পেড় তার ব বsা gহণ কের কতৃপk আবার বুিঝেয় িদেয়েছ য
ছাtেদর সােথ খালােমলা আেলাচনা চালােত তারা aপারগ।
কন pথেমi িব িবদ ালয় িবিlং দখল করা হল তা eখন সহেজi বাঝা
যাে । eনoয়াiiu তার সাধারণ as তার সােথ ধারাবািহকভােবi আলাপআেলাচনােক pত াখ ান কের eেসেছ। আমােদর দািবসনেদর চহারাটা
দখেলi বাঝা যােব িঠক কী িবশাল সংখ ক মাnেষর কথা কতৃপk নেত
চায় না।
িকnt ছাtরা িনেজেদর কথা শানােত বdপিরকর। আমরা সবাi তােদর
সে আিছ।
দখল চলেত থাkক, আেগ আমরা দেখ িনi ছাtেদর দািবgিল কী কী?
ছাt িহেসেব আমরা যারা eনoয়াiiu- ক eকটা pগিতশীল, সmানীয়
আnজািতক িব িবদ ালয় িহেসেব মেন কির, তারা Nেটক ব াক eনoয়াiiu’eর পk থেক দািব করিছ, pািত ািনক গণতnt o পির ার িহেসব-িনেকশ
দoয়ার য দায়বdতা eনoয়াiiu-eর আেছ তােক sিনি ত করার জn
িনেmাk পদেkপgেলা gহণ করেত হেব :
১) eনoয়াiiu বাড aফ Tািs িমিটংেয় ছাtেদর মেধ থেক eকজন
িনবািচত pিতিনিধেক রাখেত হেব eবং তােক anাn সদsেদর সমান kমতা
িদেত হেব।
২) eনoয়াiiu-eর বািষক বােজট জনসমেk pকাশ করেত হেব। ei
বােজেটর anগত িব িবদ ালেয়র খরচ, মাiেন, ক Tাk o কনsTাকশেনর
খরচ, sুল o িবভাগgিলেত িনেয়ােগর িহেসেবর সােথ সােথ আেয়র সমs
রকম uৎেসর সােথ সmূণ তািলকা দখােত হেব।
৩) িব িবদ ালেয়র সmিt, িবিনেয়ােগর নীিত, সmদ unয়েনর পিরকlনা,
যসব ব িk, কেপােরশন o ফাম িব িবদ ালেয়র টাকা খরচ করেছ তােদর
নাম eবং সােথ সােথ সব ছাt-িশkক-কমচারীর তািলকা pকাশ করেত হেব।
৪) আমরা িব াস কির য িহেসব দািখল করা o s তার ei সংsৃিত
িব িবদ ালয় কতৃপেkর pিত eমন eকটা িব াস গেড় তুলেব যা
িব িবদ ালেয়র তহিবেল আেরা aথ পুনিনেয়াগ করেত a ালামিন সদsেদর
uৎসািহত করেব। eকiভােব ছাtেদর kমতাদােনর মেধ িদেয় িব িবদ ালয়
ছাtেদর uেদ াগেক ujীিবত করেত পারেব eবং eনoয়াiiu-eর গৗরব
বাড়ােত পারেব।
ছাtেদর ei দািবgিল কন uেঠ eেসেছ স ব াপাের তারা বলেছ --কন eনoয়াiiu-eর বােজট o সmেদর পিরমাণ pকাে আনা uিচত --তার দশটা pধান কারণ হল :
১) পড়ােনার খরচ বাড়েছ : মাiেন বাড়েছ মুdাsীিতর থেকo বিশ হাের।
কন? eটা আমােদর জানা দরকার।
২) পিরেবশ-সহনশীলতা : eনoয়াiiu কীভােব টাকা খরচ করেছ তার pভাব
পিরেবেশর oপেরo পেড়।
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৩) িল েভদ o জাতেভদ : কমচারীেদর মাiেনর [িল o জাতগত]
তারতম েক গাপনীয়তা sরিkত রেখেছ।
৪) গণহত া o যুdব বসা থেক লাভ : আমরা িনি ত হেত চাi য
eনoয়াiiu-eর সmদ eমন কানo কাmািন ব বহার করেছ না যারা যুd
লাগায় o গণহত া কের।
৫) nায মজুির : pেত ক eন oয়াi iu কমচারীর জীবন ধারেনর জn
pেয়াজনীয় মজুির পাoয়া uিচত। আমরা িনি তভােব জানেত চাi য তারা
তা পাে ।
৬) pাণী গেবষণা : ছাtেদর জানার aিধকার আেছ য তােদর মাiেনর টাকায়
গেবষণার নােম কানo pাণীর oপর িন রু তা হে িক না?
৭) আিথক সহায়তা : সহায়তার নােম শাষণ চলেছ িকনা।
৮) িব িবদ ালয় সmpসারণ : আমােদর মাiেনর টাকােত িব িবদ ালয় drত
সmpসািরত হে । আমােদর জানার aিধকার আেছ য ei টাকাgিল য
িদি সgেলা আেশপােশর aিধবাসীেদর কানo kিত করেছ িক না।
৯) আবু ধািব : eনoয়াiiu আবুধািব শাখার eকিট িবপjনক িবিনেয়াগ
চলেছ। eবং oখােন য সরকার oটা িনমােণর কাজ চালাে সi সরকােরর
মানবািধকার ল ন করার কথা সবজনিবিদত।
১০) dনীিত : যারা িকছু লুেকােত চায়, গাপনীয়তা তােদর রkা কের।
sাkর : ( সামবার,২০ নেভmর ২০০৮) …
সাkিরত গা ীgেলার ঐেক র সূt হল :
• আমরা কাজ করিছ eiসব দািবgেলা আদােয়র জn : বােজট pকাশ
করা, সmিtর পিরমাণ pকাশ করা o eকজন ছাtেক বাড aফ Tািsেত
নoয়া
• সমs রকম সাংগঠিনক িসdাn o কমসূচী টক ব াক eনoয়াiiu-eর
সাধারণ সদsেদর সামেন সাধারণ সভায় সবসmিতkেম গৃহীত হেব।
সবসmিতেত না পৗঁছেত পারেল, কানo গা ী eককভােব কমসূচী িনেত
পাের, িকnt তারা ei মাচার নাম ব বহার করেত পারেব না।
• টক ব াক eনoয়াiiu হে eকটা তারতম িবেরাধী, িনপীড়ন িবেরাধী,
িল িবেdষ িবেরাধী, জাতেভদ িবেরাধী, p -বnু (aথাৎ য কানo p
তালা যেত পাের eমন) সংগঠন।
• আমােদর সদs গা ীgিলর নানািবধ কৗশল pেয়ােগর aিধকারেক
আমরা মািন o uৎসািহত কির, যিদ oi কৗশলgিল আমােদর পূবিনধািরত
ঐক সূtgেলােক kিতgs না কের। টক ব াক eনoয়াiiu-eর দািবgিলর
সােথ সহমত হoয়া মােন ei নয় য মাচার সদs গা ীgিলর িবেশষ
কৗশলgিলর সােথ সহমত হoয়া।
• আমরা িব াস কির য ei দািবgিল আরo s , িহসাব পেশ
দািয়tবান o গণতািntক eনoয়াiiu সmpদায় গেড় তুলেব।
ছাtেদর দািবgেলা দখা হল। আবার আমরা দখেলর pে িফের যাi --২০ ফbrয়াির ২০০৯ রাত িতনেট : আমরা eনoয়াiiuেয়র ভতর থেক
িলখিছ। িবিlংেয়র বাiের শতশত মাnেষর ঢu, oরা নাচেছ। দাrণ
uৎসাহ। আমরা তা ধের রাখেত চাi।
আলাপ-আেলাচনার মেধ িদেয় কতৃপk বারবার ধু দখল ছেড়
দoয়ার জn Nলাs oয়ািনং’-eর শাসািন িদে । আর জািনেয়েছ, য
সমs ছাt দখেলর সােথ যুk তােদর সবাiেক খুেঁ জ বার করা হেব, ei
দখলেক িনিষd ঘাষণা করা হে eবং ছাtরা তােদর দািব িনেয়
আেলাচনা করার জn d’জন মাt pশাসেকর সােথ কথা বলেত পাের।
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eবং তারা তােদর ক াmােস ছাtেদর গণতেntর দািবেত লড়াi চালাে ।
• sেন য ছাtরা বািসেলানা িব িবদ ালয় িতন মাস ধের দখল
রেখেছ তারা িচিঠ িলেখেছ --- হ িবজয়ী, িনuiয়েকর ছাtরা য
িনেজেদর aিধকােরর জn eবং আেরা snর eক িব িবদ ালেয়র জn
rেখ দাঁিড়েয়েছ তা জেন আমরা খুবi আনিnত হেয়িছ। kখ াত
Nেবােলানা পdিত’র মাধ েম, sেন o iuেরােপ u িশkােক য
বািণিজ কীকরণ o kমাগত ব িk মািলকানাধীন কের তালা হে তার
িবrেd pিতবাদsrপ গত িতনমাস ধের আমরা বািসেলানা িব িবদ ালয়
দখল কের রেখিছ। আমরা আশা কির তামােদর দখল aিভযান সফল
হেয়েছ eবং তামরা যারা eর সে যুk হেয়েছা তােদর চূড়াn aিভjতা
হেয়েছ। তামােদর ei কাজ, পৃিথবীজুেড় পুিঁ জবাদ o রােTর িবrেd
সাধারণ যুবজনতার য লড়াi তার শিk সmেক আমােদর আশা
জাগাে । আমরা তামােদর সােথ iেমল-e যাগােযাগ রাখেত পারব eবং
আশা করব Nআnজািতক ছাt আেnালন’ য a াকশন ২০০৯-eর িব
সpাহ পালন করেত চেলেছ সi ম থেকo তামােদর সােথ যাগােযাগ
হেব। িনেচ আnজািতক কিমশন গঠেনর জn আhান জানােনা হ’ল।
‘নব বৗিdক aভু tােনর জn আnজািতক কিমশন গঠন কেরা’ …
• gীেসর ছাtরা eেথn থেক িচিঠ িলেখেছ --- িনuiয়ক
িব িবদ ালেয়র বান o ভাiেয়েদরেক, তামােদর কাজেক আমরা সংহিত
জানাি । জেন নাo তামােদর সকেলর জn আমরা eখােন লড়ব যমন
oখােন তামরা আমােদর জn লড়েছা … আমরা sখী য তামরা
তামােদর সময় o পিরসর মুk করেত পােরা, মাnষ িহেসেব o
িব িবদ ালেয়র ছাt িহেসেব তামরা তামােদর মৗিলক aিধকার িছিনেয়
নবার জn সংgাম করেত পােরা … যেহতু তামরা পুঁিজতntী বৃহৎ
যেntর পেটর মিধ খােন রেয়েছা, যেহতু ei gহেক যারা দূিষত করেছ,
যারা ei পৃিথবীর সংsৃিতেক ংস করেছ সi aিভজাতেদর কােলা
anকােরর কেnd তামরা লড়াi করেছা, যেহতু তামরা লড়াi করেছা
সাmােজ র কndsেল... তামােদর মেন রাখেত হেব য আমরা িবিভn
দেশর মাnষ, িভn িভn কমsল, sুল o িব িবদ ালেয়র লk লk মাnষ
ei gেহর পেথ বিরেয় eেসিছ তামােদর আেnালেন aংশgহণ করেত
… তামােদর uদ মেক সাৎসােহ ujীিবত রােখা! … যখনi আমরা
কানo কমসূচীর মেধ িদেয় িনেজেদর pকাশ কির, যখনi আমােদর
পদেkপgিল মাnেষর নজেরর মেধ আেস, তখনi পৃিথবীর সবt হাজার
হাজার নতুন স ী আমােদর পেk চেল আেস, সিmিলত মন থেক
হাজােরা নতুন িচnা আমােদর নগেরর পেথ নেম আেস।
লড়াi চািলেয় যাo। আমরা িজতিছ!

aতeব … মূলত তারা আমােদর কােলা তািলকাভুk করেত চাiেছ।
দখল aিভযানেক শষ কের িদেত চাiেছ। আমরা মাt পাঁচ িমিনেটর জn
eকটা ঘের লীেন bাuন (িব িবদ ালেয়র িরেলশন o পাবিলক
a ােফয়ােরর ভাiস pিসেড ট) o িল ডা িমলs (আ ডারg াজুেয়ট
eডুেকশন o iuিনভািসিট লাiেফর িসিনয়র ভাiস pিসেড ট)-eর সােথ
কথা বলেত পেরিছ --- যটা কানo আলাপ-আেলাচনা নয়, oরা ধু
hkম জাির কেরেছ, দরকষাকিষর কানo sেযাগi িছল না।
জনতার uদ ম pবল। কেয়কঘ টা ধের তারা Noেয়s ফাথ sTীট’
দখল কের রেখেছ। তারা রাsা জুেড় নাচেছ, িচৎকার করেছ। eকটা
সময় িকেমল িবিlংেয়র pেবশপেথ পুিলশ ব ািরেকেডর সােথ জনতার
ধাkাধািk হেয়েছ। eকজনেক gpার করা হেয়েছ, তার িবrেd aিভেযাগ
স eকজন aিফসারেক হনsা কেরেছ। যিদo eটা সমিথত দািব নয়।
আমরা i টারেনট bিগং o ছাt জনতার িদেক হাত নাড়ােনার
ব sতার মােঝ মােঝ eকটু ঘুিমেয় o খেয় িনেয়িছ। আমরা সকেলর
সমথেন খুিশ, আমরা সবসমেয়i আেলাচনার রাsা খালা রেখিছ। আমরা
uপিsত সকলেক বলিছ, তামরা aধ াপক, pশাসক o বাবা-মােয়েদর
সােথ যাগােযাগ কেরা। আমােদর eকমাt দািব, আেলাচনার টিবেল
আমােদর জn eকটা জায়গার। আেলাচনার ব াপাের আমােদর anেকানo
দরাদিরi নi। আমরা কথা বলার ব াপাের কানo oকালিত চাi না। ধু
আমােদর কথাgেলা নেত হেব।
eটা হে সi ছাtেদর জn যারা িতনেবলা কাজ কের তােদর
sেpর িশkালেয় uপিsত থাকার জn। eটা হে গাজার সi সব
ছাtেদর জn যােদর িব িবদ ালয় ংস কের দoয়া হেয়েছ, যারা আর
পড়েত পাের না। eটা হে , আবুধািবেত আমােদর িবিlং গেড় তুলেছ
য সব িমকরা, যােদর কথাবলার কানo মানিবক aিধকার নi, তােদর
জn। আমােদর eটা eকটা আnজািতক িব িবদ ালয়, আমােদর কােজর
সােথ পৃিথবীর নানা ঘটনার সmক আেছ, স আমরা পছn কির বা না
কির। eটা আমােদর দািয়t। ei আমােদর কথা। oরা egেলা েন
ব বsা িনক।
eেকর পর eক খবর আেস :
• দখল করা aংেশ সবরকম শিk সরবরাহ বn কের দoয়া হেয়েছ।
যিদo আেলা eখেনা jলেছ, িকnt কতৃপk আবার িনেদশ না দoয়া
পযn, যসব ছাt ভতের আেছ তােদর জn িবd ৎ সরবরাহ নi।
• পুিলশ জনতার িভেড় ল ার gঁেড়া ছিড়েয়েছ, ফেল রাsায় কেয়কজন
সমথক ass হেয় পড়েছ। তবুo চারেশা থেক পাঁচেশাজন eখনo রেয়েছ
eবং তারা িফের যােব বেলo মেন হে না। আমরা য ছাtরা দখল
করিছ, তারা দৃঢ়ভােবi য কানo িহংs পদেkেপর িবrেd eবং আমরা
আশা করব বাiেরর ছাtজনতাo aিহংস পdিতেতi আমােদর সমথন
করেব। আলাপ-আেলাচনা চলেছ, আমরা আমােদর সমs সমথনকারীেক
ধnবাদ জানাি ।
• eনoয়াiiu িব িবদ ালেয়র eক িবখ াত িবভাগীয় pধান িলিখতভােব
িবjিpেত জািনেয়েছন িতিন িকেমল স টার দখলকারী ছাtেদর সমথন
করেছন eবং oi িবভােগর বিশরভাগ িশkেকর সমথনi দখেলর r
থেকi ছাtরা পাে ।
• হলিসি িব িবদ ালয় থেক eনoয়াiiu-eর দখলকারী ছাtেদর
সমথন জানােনা হেয়েছ eবং eখানকার ছাtেদর দািবgেলার aেনকgিলর
সােথ তােদর oখানকার দািবর য িমল রেয়েছ, স কথা জািনেয়েছ। িডিস
(oয়ািশংটন) িব িবদ ালয় থেকo ছাtরা সমথন জািনেয় িবjিp িদেয়েছ
মnন সামিয়কী

দখেলর শষ আর দখেল যা রেয় গল
চিlশ ঘ টা ধের ei দখল aিভযান চালােনার পের ২১ ফbrয়াির dপুর
dেটার সময় Nেটক ব াক eনoয়াiiu’-eর সদsরা িকেমল স টার ছেড়
চেল যায় o িব িবদ ালেয়র sাভািবক জীবন r হয়। ei ঘটনা জাতীয়
o আnজািতক ঘটনা িহেসেব ছিড়েয় যায়, ছাtরা দিখেয় যায়
dিনয়ােজাড়া নয়া ছাt আেnালেনর আসল শিk কতটা। দখলকারী ছাtরা
জানাে --- সেnহ নi য eনoয়াiiu কতৃপk শৃ লাভে র জn শািs
দoয়ার চ া করেব। িকnt কানo ছাঁটাi, বিহ ার বা gpাির িদেয় আটেক
রাখা যােব না গত dিদেন যার r হেয়েছ। যারা দখল কের ভতের থেক
িগেয়িছল আর যারা বাiের থেক সমথন কেরিছল সi শত শত ছােtর
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হাত ধের ei আেnালন eিগেয় যােব। গাপনীয়তােক রkা করার aেযৗিkক
pেয়াজন আর kমতােক kিkগত রাখার য pদশন eনoয়াiiu কতৃপk
চািলেয় যাে সটাi হেব ei আেnালেনর চািলকা শিk।
যারা সমথন জািনেয়েছ তােদর pেত েকর জn বলব : ei ঘটনার pকৃত
িশkা হল তামরাo িকছু করেত পােরা, তামরাo পাথক টানেত পােরা।
ei দখেলর িশkােক তামােদর লড়াiেয় pেয়াগ কেরা। তামরা তামােদর
মেতা কের eিগেয় যাo, সামেনর িদেক।
দখল aিভযােনর শষিদেক িব িবদ ালয় কতৃপk তােদর aসৎ আচরেণর
eকটা বেড়া দৃ াn sাপন কেরেছ। দখলকারী ছাtেদর পাঁচজনেক ডাকা
হেয়িছল লীেন bাuেনর সােথ মীমাংসা আেলাচনায়, িকnt তারা যখন
ব ািরেকড টপেক s ায় আেলাচনায় aংশgহণ করেত যায় তখন
িব িবদ ালয় রkীবািহনীর eকজন তােদর eক জায়গায় িনেয় িগেয় হােত
বিহ ােরর কাগজ ধিরেয় দয়। কানo আেলাচনাi করা হয় না।
aথাৎ িব িবদ ালয় শেষ দিখেয় িদল কন আমােদর ei দখেলর মেতা
আরo aেনক কমসূচী gহণ করা pেয়াজন। …
২১ ফbrয়াির আেরক খবের জানা গেছ, িব িবদ ালয় কতৃপk তার য
ছাtদরদী ছিব জনমানেস রেয় গেছ সসেবর kিতsীকার কেরo
িবেkাভকারীেদর িবrেd পদেkপ gহণ কেরেছ। িঠক ei মুহেূ ত বশ িকছু
pিতবাদীেক তােদর হােsেলর ঘর থেক বার কের দoয়া হেয়েছ। eটা
িঠক নয়। aসেnােষর জn কাuেক গৃহহারা করা uিচত নয়। দয়া কের
eনoয়াiiu হাuিজং-eর সে যাগােযাগ কের আপনারা চাপ তির কrন
যােত ছাtেদরেক তােদর ডিমটিরেত থাকেত দoয়া হয়।
ei pসে দখলকারীেদর হিঠেয় দoয়ার সমেয় লখা sট ক াmেবেলর
eকটা িচিঠ িদেয় শষ করব।

আজেক িনuiয়ক িব িবদ ালয় সবেচেয় বিশ কের তার সিত কােরর
মুখটা দিখেয়েছ। যিদo eরা িনেজেদরেক Nপাবিলক বা জনগেণর সবায়
eকটা pাiেভট িব িবদ ালয়’ বেল দািব কের, eটা পির ার হেয় গেছ য
eরা eমনকী সiসব ছাtেদরo সবা কের না, যােদর মাiেনর টাকােতi
eরা বঁেচ আেছ।
আজ সকােলর িদেক িব িবদ ালয় কতৃপk দখলীকৃত aংেশর
সবজায়গায় শিk সরবরাহ o i টারেনট যাগােযাগ িবি n কের িদেয়েছ।
aব i eটা করা হেয়িছল দখলদারেদর চুপ কিরেয় দoয়ার o ভয়
দখােনার জn --- কারণ oরা বাiেরর থেক aেনক সমথন আদায় কের
ফলিছল। তারপর কতৃপk জানােলা তারা আেলাচনা করেব eবং তােদর
কথায় ভরসা কের ছাtরা যখন মীমাংসা করেত বিরেয় eল তখন তােদর
আটক o ছাঁটাi করল। িব িবদ ালেয়র রkীবািহনী eখন ব ািরেকড ভেঙ
ভতের ঢুেক পেড়েছ, তারা ছাtেদর ধরেছ আর ছাঁটাi করেছ।
কথাবাতা o আলাপ আেলাচনার বদেল িনuiয়ক িব িবদ ালেয়র
pশাসকরা য জার খাটােনা o aসেnাষ িনি h করার eকনায়কতntী পথi
পছn কের তা বুিঝেয় িদেয়েছ। িব িবদ ালয় কীভােব চলেছ eটা তার বাsব
pিতফলন। eরা হল s ট টাi পরা িকছু গলাকাটার দল যারা Nিশkা’র
ছdেবেশ ধন আহরণ করেত চায়, তাছাড়া আর িকছুi না।
যারা দখলকােN aংশgহণ কেরিছল তােদরেক ব িkগত বা
গা ীগতভােব িকছুেতi যােত আiনত বা িশkােkেt িশকার করা না হয়,
সi ব াপাের pstত থােকা। িব িবদ ালয় কতৃপেkর ei বমানান o
লুেঠরার মেতা আচরণ িকছুেতi দখল aিভযান eবং তার দািবদাoয়াgেলা
য ব াপক সমথন aজন কেরিছেলা তােক ংশ করেত পারেব না।
৬০, দিkণ oয়ািশংটন sায়াের eেসা, যিদ পােরা।

িচিঠপt / িবষয় : সmাদকীয় / আমার jেলিন আেলা ... ২৮ পৃ ার শষাংশ
pায় eকi পংিkভূk হেয় যায়। আলাদা হেত গেল িচnেনর পাথক থাকা
দরকার। পরমাণু িবd ৎ নয়, পিরেবশ-বাnব সৗরশিk বা an িকছুর
পেk সoয়াল করেল তাঁেদর pকৃতপেk সাmাজ বাদ িবেরাধী ভূিমকা gহণ
করেছন বলা যত। কননা আেমিরকা িনেজর দেশ পরমাণু চুিl বািতল
কের সi বািতল pযুিk o যntপািত তৃতীয় িবে বচেত চাiেছ --- যার
anতম খিরdার ভারতবষ। তাi পরমাণু িবd েতর পেk গান গাoয়া
পরমাণু চুিkেক সমথন করার eকিট ধাপ মাt, পরমাণু দাসেtর শািমল।
পিরেশেষ িবতেক inন জাগােনার জn eকিট কথা বলা যায় --kমতার ভাষা ব বহার করা হােমা সিপেয়n aথাৎ মাnেষর ধম।
pেত কিট জীব, uিdদ, পাহাড়-পবত, নদীনালা, সমুd মাnেষর uপকার
কের। মানেবতররা pকৃিত থেক pেয়াজন-aিতিরk িকছু gহণ কের না।
মাnষ তার লাভ মটােত িবjােনর তথাকিথত pযুিkেক সmল কের
pিতিনয়ত pকৃিত-িনধনযj চািলেয় যাে । িdতীয় িব যুেdর সময় থেক
যত মারণাst আিব ার হেয়েছ, তত জীবনদায়ী oষুধ (ক ানসার,
eiচআiিভ, eডেসর oষুধ) আিব ার হয়িন। ei ংসকােN জিড়েয়
আেছ eকদল মাnষ। তারা an কৗেমর মাnষেক তািড়েয় িদেয়
তথাকিথত সভ তার uল rপ বর কেরেছ। aত n dঃেখর হেলo,
রািশয়া বা চীন pভৃিত তথাকিথত সমাজতািntক দশgেলার aবদানo eেত
কম নয়।

সািভেয়েতর aবতমােন আেমিরকার রমরমা। আেমিরকা সারা
িব জুেড় দাদািগির করেছ। আবার ei pভুর পদেসবায় িনযুk রাTgেলা
তােদর pািnক জনেগা ীর oপর aত াচার চালাে , হত া করেছ, uে দ
করেছ ঢেপর unয়েনর নােম! ভারতবেষর pায় pেত কিট রােজ র ‘aপর’
জনগেণর oপর রােTর ববর আkমেণর কথা aবণনীয়।
তাi বnু, যিদ an dিনয়া কানিদন সmব হয়, তাহেল ‘aপর’- ক
ংস করার pবৃিt ত াগ করেত হেব। তা নাহেল eক kমতাধর গা ীর
বদেল আেরক kমতাধর গা ীর udব হেব eiমাt। পূেবর সািভেয়ত
রািশয়া বা আজেকর িচন আমােদর ei িশkাi িদে বেল আমার মেন
হয়।
ধnবাদােn
১৬ জাnয়াির ২০০৯

রাhল িমt
ব ারাকপুর

সংকেট িব ায়ন
শমীক সরকার
ভািশস চkবতী
মnন সামিয়কী
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গত শতাbীর শষ দশেকর সূচনা থেকi ব বসার dিনয়া নব সােজ সেজ
oেঠ। নতুন নতুন িশlেkt গেড় uঠেত থােক। সi সে িশlo পালেট
যেত থােক। িবিভn দশ তােদর আiনকাnেনর পিরবতেনর মাধ েম eর
সে িনেজেদর মািনেয় নয়। ২০০০-২০০১ সাল নাগাদ ei নবসjায়
িকছুটা ধাkা আেস। তার eকিট কারণ, ei নবসjা দাঁিড়েয়িছল ভাkার
য পিরমাণ টাকা খরেচর oপর, সi পিরমাণ টাকা খরচ ২০০১-eর ১১
সেpmেরর পর িবে র সবেচেয় বেড়া ভাkা মািকন জনগণ িকছুিদেনর
জn বn কের দয়। কনার সi arিচ দূর করেত ব াে র i টােরs
রট ভীষণ কিমেয় দoয়া হয়। ক াশ টাকা নi তা কী, ধার কের িঘ
খাoয়ার সমs বেnাবs করা হয়। আবার খাঁi বােড় মািকন kতা তথা
dিনয়ার যত মািকন kতার তুল হেয় uঠেত চাoয়া মাnেষর। কাল বােদ
পর তা কত বাড়েত পাের সiসব িহেসবিনেকশ করেত করেতi ei
খাঁi মটােত pায় সারা িব হেরক মােলর পসরা সািজেয় বসেত চায়।
আজেকর িবিkর জn তা বেটi, কালেকo যােত িবিকিকিনর হােট Neক
নmর’ হেয় oঠা যায় তার জn আজ রােতর মেধ i মালটা বািনেয় বেস
থাকা। িকnt ধার কের িঘ খাoয়ার তা eকটা শষ থােক, িবেশষত ধার
শােধর kমতা নi eরকম লােকo যিদ eসব করেত থােক। বিশরভাগ
kেti যটা কনা হেয়েছ, সটাi বnক রাখা হেয়েছ। বnকী িজিনসিট
কbা করার জn পাoনাদার হাত বাড়ায়। আেs আেs বnকী িজিনসিট,
বিশরভাগ kেti যটা গািড় িকmা বািড়, তার দাম কেম যাoয়ায়
পাoনাদােরর পাoনা u ল হয় না। মহাজেনরা দuেল হেয় যেত r
কের। আর kতারা ধীর িকnt িনি ত পদেkেপ কনাকাটা কিমেয় িদেত
থােক। e বছেরর গাড়ার িদক থেক মািকন সরকাির িরেপােট anেযাগ
করা হেত r হয়, যারা চাকির থেক ছাঁটাi হেয় s াবসরমূলক
eককালীন কাঁিড় কাঁিড় ডলার পেয়েছ, তারা সi anপােত খরচা করেছ
না। তারা Nসহেযািগতা’ করেছ না মািকন সরকােরর সে । িব ায়েনর
বাঁিদেকর তািttকরা, িsগিলজ থেক r কের aমত সন, বলেত
থােকন, kতােদর আtিব াস িফিরেয় আনেত হেব। আগ বািড়েয় aমত
সন বেল দন, সংকট িনেয় বিশ হiচi দরকার নi। তােত য
Naনাsা’ বােড়!
ei পিরেpিkেত, হাল ফরােনার দাoয়াi িনেয় নতুন িশlায়েনর দূত
িহেসেব যসব িশlেক eকসময় চনা িগেয়িছল, তােদর কেয়কিটর িদেক
eকটু নজর দoয়া যাক।

kেয়ত sক ekেচে kেয়িত িরেয়ল eেsট iনেডk কেম যায়। ২০০৭-e
যা িছল ৪ িবিলয়ন kেয়িত ডলার, ২০০৯ সােলর pথেম তা দাঁড়ায় ২.৬
িবিলয়ন kেয়িত ডলার। মািকন মহাজিন ব া gেলার মেতা কাছােখালা
ধােরর কারবাের যােত ei দেশর ব া gেলা জিড়েয় না পেড়, তার জn
kেয়ত সরকার ২০০৮-eর ফbrয়ািরেত eকটা আiন ঘাষণা কের (আiন
৮ eবং ৯)। ei আiন বেল িনিষd হয় ব িkগত কাmািন o
কেপােরশেনর সmিt কনা- বচা eবং সmিt মটেগজ করা। আবাসনেক
ঋণ দoয়া বn করেত বেল সমs iসলািম ব া gিলেক।
২০০৮ সােলর শেষর িদেক আটলাি টস হােটল uেdাধেনর পেরi
eকটা খবর চাuর হয়, eখােন নািক িনধািরত দােমর ১০ শতাংেশ ঘর
ভাড়া পাoয়া যাে । কারণ বুিকং হে না। সরকাির ডেভলপার
Nনািখল’ ২০০৮-eর িডেসmের ৫০০ কমী কিমেয়েছ। ei নািখল-i
আটলাি টস হােটেলর মূল কািরগর। eরা eকিট হােটল eবং dিট dীপ
তির করার চলিত কােজর গিত কিমেয় িদেয়েছ। dবাiেয়র িরেয়ল eেsট
রgেলটির aথিরিটর চীফ eিkিকuিটভ aিফসার মারoয়ান িবন ঘিলতা
জানাে ন, সmিt ডেভলপােরর সংখ া গত িডেসmর-জাnয়াির ei di
মােস কেম গেছ ৪০ শতাংশ। ৮০০ থেক ৫০০ হেয়েছ। pিতিদন dবাi য়
১৫০০ oয়াক পারিমট eবং িভসা বািতল হে , কারণ, কাmািনgেলা
ছাঁটাi করেছ। নািখল ছাড়াo ছাঁটাi কেরেছ, দামাক ২০০, আল শফর
১০০০।
pস ত, ২০০৭ সােলর িডেসmের আরব আিমরশাহীর জনসংখ া িছল ৬৪
লk, যােদর মেধ ৫৫ লk িবেদিশ। ৩০ লেkর বিশ লাক লবার
মntেক নিথভুk। ফbrয়ািরর pথম সpােহ জানা যায় আিমরশাহীর ১.৪৮
িTিলয়ন (১ িTিলয়ন = দশ হাজার কািট) ডলােরর কনsTাকশন pকেlর
৫৩ শতাংশ থমেক আেছ।
dবাiেয়র iি ডয়ান কনsেলট থেক জানা যাে , মােচ iি ডয়ান
eয়ারলাiেnর ২০,০০০ িসট বুক করা আেছ। ভারতীয় িমকরা িফরেব।
কাmািনgেলা বুক কের রেখেছ। dবাiেয়র iি ডয়ান কনসাল
জনােরেলর িহেসেব dবাiেয় দশ লাখ ভারতীয় িমক কাজ কের। aব
কনসাল জনােরল বেলেছন, ei kিড় হাজার সংখ াটা খুব eকটা বিশ
নয়। eরকম হেয়i থােক। e pসে i ei aিভবাসী মশিk, যা ei
পযােয়র িশlায়েনর মূল চািলকাশিk বলা যায়, তার িদেক eকটু নজর
ঘারােনা যাক।

িরেয়ল eেsট : dবাi

aিভবাসী িমক ভাগাo!

dবাiেয় িরেয়ল eেsট Nবুম’ ২০০২ থেক। dবাi ২০০২ সােল িবেদিশ
kতােদর জn িরেয়ল eেsট সkর খুেল দয়। তারপর eখােন িরেয়ল
eেsট িশেl জায়ার আেস। আিমরশাহীর aথনীিতর ৩০ শতাংশ কবল
ei িরেয়ল eেsট সkেরর। ei িরেয়ল eেsট সkেরর সে জুেড়
আেছ পযটন। ২০০৭ সােল dবাi য় কবল িbিটশ টুিরsi eেসিছল ৮
লাখ। dবাi য় আেছ বাজ dবাi নামক পৃিথবীর সবেচেয় লmা বািড়; আেছ
িবে র বৃহtম মল। eখােন eকটা dীেপ আেছ, পাম dবাi, সটা বানােনা
dীপ। পাম গােছর মেতা দখেত। সখােন eকটা হােটল করা হেয়েছ,
আটলাি টস।
গত বছরটা জুেড়i dবাi য়র িরেয়ল eেsট বুম িনেয় p oেঠ।
dনীিতর দােয় aেনক িশlপিত pে র মুেখ পেড়, eমনকী gpার হয়।
eকিট iuেরাপীয় সংsার তদেn ধরা পেড়, হােটল pভৃিতর বজ ফলা
হে ম ানেহােল আর সi ম ানেহােলর থেক বজ সাজা িগেয় পেড়
সমুেd। সরকার বাধ হয় বশ িকছু িবচ দূষণাkাn বেল বn কের িদেত।

রািশয়ায় গত ৫ বছর ধের িনমাণ বা কনsTাকশেন ব াপকভােব বৃিd হে ।
মধ eিশয়া, যমন তািজিকsান, uজেবিকsান pভৃিত থেক লােক চেল
আসেছ রািশয়ায়, কনsTাকশন সাiেট কাজ করার জn। ২০০৮ সােল
রািশয়ায় ei িনমাণ িশেl মnা লেগেছ। আর রািশয়ায় নতুন কের
জাতীয়তাবােদর utােনর কারেণ ei বাiের থেক যাoয়া িমকরা pায়শi
জািতগত িহংসার িশকার হে । রািশয়ায় aিভবাসী িমক pায় ৯০ লk।
eর ৮০ শতাংশ আেস পূবতন সািভেয়ত রাTgিল থেক। আর eর ৪০%
যুk কনsTাকশন িশেl, যা সংকেটর আেগ পযn রািশয়ার pধান িশl
িছল।
i টারnাশনাল aগানাiেজশন aব মাiেgশন-eর িহেসেব, ২০০৮
সােলর মেধ িবে র ২০ কািট লাক তােদর িনেজর দশ ছেড় বাiের
িগেয় আেছ কােজর জn। তািজিকsােনর িজিডিপেত ( দেশর আভ nরীণ
সmদ) aিভবাসী িমকেদর aবদান পৃিথবীর মেধ সবেচেয় বিশ (৩০
শতাংশ, কােরার মেত ৪৬%)। িকরিঘিজsােনর ২৭% । uজেবিকsােনর
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সরাসির যুk। রশেমর দাম গত বছের বেড় যায় ৩০ শতাংশ। ফেল
uৎপািদত বstািদরo দাম বােড়।
টkটাiেলর eকিট বেড়া জায়গা িছল তািমলনাড়ুর িতrপুর। ei
িতrপুেরi ভারেতর রpািনেযাগ বstািদর ৬০% তির হয়। ১৯৯৫ সােলর
eকিট সমীkায় দখা যাে , িতrপুের য সমs বst uৎপাদন হয়, তার
মেধ ৩৫ কািট ৮০ লk িপস রpািন হয় আর ২৫ কািট দশীয় বাজাের
িবিk হয়। িতrপুের বেড়া বেড়া টkটাiল িমলgিলেত আজ চলেছ
s াবসর eবং ছাঁটাi। িতrপুর ekেপাটাস a ােসািসেয়শেনর pিসেড ট
e শিkেভল বেলেছন, pায় সমs রpািনকারী iuিনটgিলেত লবাররা
আেগ eক িশফেট কাজ করত িদেন ১২ ঘ টা, ৮ ঘ টার বদেল eবং তা
করা হেতা iuিনয়ন o িমকেদর সmিত িনেয়i। eখন aডার কেম
গেছ। তাi িদেন ৮ ঘ টাi কাজ হে ।

৮%। ছ’ থেক দশ লাখ তািজক বাস কের রািশয়ায়। রািশয়া ২০০৯-eর
জn aিভবাসীেদর িভসার পিরমাণ aেধক কের িদেয়েছ।
aব eেত রািশয়ার jালাo আেছ। e বছর aিভবাসী িমকরা
রািশয়া থেক pায় eক হাজার কািট টাকা দেশ িফের যাoয়ার সময়
তুেল িনেয় িগেয়েছ। ফরত যেত না হেল eর anত eক তৃতীয়াংশ
রািশয়ার ব া gিলেতi জমা রাখত তারা। ফেল kিতgs হে রািশয়ার
ব া gেলা।
iuেরােপ sন হেয় uেঠিছল নতুন িনমােণর sগরাজ (িজিডিপর
১৬% িরেয়ল eেsট। মাট মশিkর ১২% ei িরেয়ল eেsট kেt)।
১৯৯৪ থেক ২০০৭ --- sেন িছল বৃিdর aথনীিত। ২০০০-২০০৫ ei
পাঁচ বছের গাটা iuেরােপ য কমসংsান হেয়িছল, তার aেধকi হেয়িছল
sেন। ei unয়েন শািমল হেয়িছল utর আি কা, পূব iuেরাপ eবং
লািতন আেমিরকার aিভবাসী িমেকর দল। মাট সংখ াটা pায় ৫০
লােখর কাছাকািছ। eক দশক আেগ যা িছল নগণ , দশ বছেরর
কনsTাকশন বুম-eর মেধ িদেয় তা হেয় দাঁড়ায় sেনর মাট জনসংখ ার
pায় দশ শতাংশ। ২০০৪ সােল বামপnী নতা জাপােতেরা ei aিভবাসী
িমকেদর sেযাগ-sিবধা pদান o আiিনকরেণর psাব িনেয় িবজয়ী হেয়
সরকার গঠন কেরন। ২০০৫ সােল pায় ছয় লk বআiিন aিভবাসীেক
আiিনকরণ কেরন। িকnt সময় বদেল িগেয়েছ। িরেয়ল eেsট বুম eখন
আর নi। sন eখন সরকািরভােব মnায় আkাn। বকারt eখন
ভয়াবহ, ১২.৮ শতাংশ, iuেরােপর গেড়র তুলনায় ৫.৭ শতাংশ বিশ।
ei aিভবাসী িমেকরা eখন যােত sন ছেড় চেল যায়, তার জn
সরকার ভতুিক িদেত চাiেছ (নাম দoয়া হেয়েছ p ান aফ ভলা টাির
িরটান)। িকnt কu যাে না। বদেল তারা মািdেদ ফুটপােত িবিভn িকছুর
পসরা সািজেয় বেস পড়েছ। বআiিন পশা তির কের িনে , যমন
ফুটপােত খাবােরর দাকান দoয়া। বলা হেয়েছ, aদk িমেকর জn
২০০৯ সােল আর িভসা দoয়া হেব না।

রpািন িনভর aল ার িশl : sরাত
gজরােতর হীের পািলশ িশl জগিdখ াত। gজরােত পৃিথবীর ৭২ শতাংশ
হীের পািলশ হয়। ei রােজ ভারেতর হীের রpািনর ৮০ শতাংেশর
শয়ার রেয়েছ। গত কেয়কমােস ei রােজ ৭০ জন হীের িশlী আtহত া
কেরেছ। gজরােতর হীের িশেlর pায় ৬০ শতাংশ iuিনট বn হেয়
গেছ। ৭ লাখ মাnষ সরাসির ei িশেl যুk।
ছ’মাস আেগo gজরােতর হীের িশেlর হাল িছল চকচেক। তারপর
আেমিরকার রpািনেত pভাব পড়েত r কের। ৬০ শতাংশ কেম যায়
রpািন। pস ত, ৮০ শতাংশ রpািনi হেতা আেমিরকায়।
sরােতi আেছ pায় ৬০০০ হীের পািলেশর iuিনট। ei iuিনটgিলর
aেধক বn। যgেলা চালু আেছ, তার থেক aেধক িমক ছাঁটাi হেয়
গেছ। হীের িশেlর মািলকরা ei ব বসা ছেড় পািড় িদেয়েছ িরেয়ল
eেsট িশেl। জিম িকেন রাখেছ তারা। িমকরা পািড় জিমেয়েছ an
রােজ । জাnয়ািরেত d’জন হীের কািরগর ধরা পেড় মদ চারাচালােনর
দােয়। আরo d’জন কািরগর eকিট দাকান ভাঙেত িগেয় ধরা পেড়।
িমিডয়ার চােপ পেড় নেরnd মাদী বেলেছন, ei িমকেদর িতিন gামীণ
কমসংsান িন য়তা pকেl কােজর ব বsা করেবন। িকnt ei িশেlর দk
কািরগেররা aখুিশ। কারণ gামীণ কমসংsান িন য়তা pকেl রাsা িনমাণ
বা রাsা চoড়ার কােজ তােদর রাজগারo কম হেব আর দkতাo
ব বhত হেব না। uেlখ ২০০১-eর ১১ সেpmেরর পের আেমিরকার
বাজার খারাপ হেয় যাoয়ায় sরােতর eক চতুথাংশ ছােটা o মাঝাির
হীের পািলেশর iuিনট বn িছল কেয়ক মাস।

রpািন িনভর টkটাiল : িতrপুর
ভারেতর টkটাiল িশl আেগ িছল মূলত দশীয় বাজার িনভর। ১৯৮০
সােলর মেধ pথম বেড়া রকম রদবদল আেস --- বেড়া িমলgিল বn
হয়। ১৯৯১- ত r হয় টkটাiল পাক গড়া। পা ােবর লুিধয়ানা থেক
তািমলনাড়ুর িতrপুর, তির হয় ছােটা-বেড়া টkটাiল পাক। eখন
ভারেতর টkটাiল িশেlর pায় aেধকi রpািন হয় eবং ei রpািন
বাজােরর ষাট শতাংেশর িঠকানা আেমিরকা, জাপান eবং iuেরাপ।
কমসংsােনর িনিরেখ ei টkটাiল kt ভারেতর িdতীয় বৃহtম kt,
কৃিষেkেtর পেরi। সরাসির ei সkের কাজ কের pায় সােড় িতন কািট
লাক। দেশর মাট রpািনর ৩৫ শতাংশi ei টkটাiল থেক। ২০০৫
সােলর ১ জাnয়াির িব জুেড় ei িশেlর oপর থেক রpািনর কাটা
িসেsম (মািl ফাiবার a াের েম ট) তুেল দoয়া হয়। ei কাটা িছল
মূলত িশেlাnত দশgিলর, anাn দশ থেক সেবা কত বst আমদািন
করেত পাের, তার oপর িনেষধাjা। ফেল বাধা থােক না পুেরাপুির রpািন
িনভর হেত। ভারেত ৭০ হাজার টাকার দেশ তির যেntর বদেল ১৫-২০
লাখ টাকা িদেয় aত াধুিনক মিশন আমদািন করার িহিড়ক পেড়। eর
ফেল uৎপাদেনর হার pায় ৫-৬ gণ বেড় যায়।
ei রpািন িনভর বst-বয়ন িশl আজ ডুবেত বেসেছ। কনেফডােরশন
aফ iি ডয়ান টkটাiল i ডািsTজ বা িসিট-র িহেসব anযায়ী কাজ যেত
বেসেছ ১২ লk মাnেষর, যারা রpািন িনভর বst-বয়ন িশেlর সে

মnন সামিয়কী

িরেটল : ভারত
িরেটল চন ‘sিভkা’ তােদর ভারতেজাড়া ১৬০০ sার বn রাখেছ ম
মাস পযn। কারণ টাকা নi। যিদo কমচারীরা আলাদা কথা বলেছ।
বলেছ aেkাবর নেভmর মােস িবিk কমেত থােক। দিনক eকিট sার
থেক যখােন ২০-৩০ হাজার টাকার িবিk হেতা সটা eেস দাঁড়ায় ১০০
টাকায়। বেড়া সাpায়াররা ( যমন িহndsান িলভার িলিমেটড) সাpাi বn
কের দয়। sিভkার ১৫০০০ কমচারী aেkাবর মাস থেক কানo মাiেন
পায়িন। iিপeফ সংsার খাঁজখবেরর মুেখ দাঁিড়েয় ei সংsা তা sীকার
কেরেছ। eর মেধ সারা ভারেত pায় ৬০০িট sিভkা sােরর কমচারীরা
ফbrয়াির মােসর pথম সpােহ িনেজেদর sারgিলেতi লুঠতরাজ চালায়।
কাmািনর চয়ারম ােনর মেত eর মেধ িছল ভ ডাররাo, যােদর
দীঘিদন ধের টাকা বািক। কন ei লুঠতরােজর কথা থানায় জানােনা
হয়িন, িজেjস করা হেল sিভkার ম ােনিজং িডেরkর জানান, থানায়
িরেপাট করার মেতা কu িছল না। শানা যাে , sিভkা কতৃপk
9

জাnয়াির- ফbrয়াির ২০০৯

যমন চির, িগিল -- যারা ছােটা গািড় িবিk কের, তারা লাভবান হয়
জনােরল মাটর, িনশান, ভােkায়াগান, h ডাi pভৃিত কাmািনর চীনা
iuিনটgিলর তুলনায়। ei বছেরর কানo eক মােস চির তার িনেজর
িবিkর kেt রকড কেরেছ।
২০০৯-eর ফbrয়ািরেত ভারেতর সবেচেয় বেড়া ব া sট ব া aফ
iি ডয়া গািড় লােনর i টােরs রট কিমেয়েছ যােত লােক আরo বিশ
বিশ গািড় কেন।
জাপািন গািড় কাmািন টেয়াটার aবsাo ভােলা নয়। িডেসmের
টেয়াটা জানায়, গািড় uৎপাদেনর
ব বসায় ৭০ বছের ei pথমবার
তােদর kিত হেয়েছ। িবিk
কেমেছ ৩৪ শতাংশ। aপর
জাপািন কাmািন হা ডা মাটেরর
িবিk কেমেছ ৩১.৬ শতাংশ।
eছাড়াo
িনশান,
sজুিক,
িমৎsিবিশ --- eরাo গািড়
uৎপাদন কিমেয়েছ। eiসব
ঘাষণাi হেয়েছ ২০০৮-eর
িডেসmের। মূলত মািকন গািড়
বাজাের ধসi eর কারণ।
রািশয়ায় পুিতন ঘাষণা
কেরন, আমদািন করা গািড়র
oপর ৩০ শতাংশ আমদািন
l, যােত দেশর বাজার eবং
চাকির বাঁেচ। eর pিতবােদ
িবেkাভ হয় রািশয়ায়। িবেশষ
কের ািদভsক শহের, যখান
িদেয় সsার জাপািন গািড়gিল
রািশয়ায় ঢােক।
যিদo ভারেত জাnয়াির
ফbrয়াির ২০০৯-e গািড় িবিk
eবং গািড় রpািন dii বেড়েছ।
মাrিত sজুিক, h ডাi মাটর, মািহndা মািহndা সবার বেড়েছ। ei বৃিd
২০০৮ সােলর ei সমেয়র থেকo ভােলা।
মািকন ম াnফ াকচািরং িশেlর ২০ শতাংশ ei িবগ ি তথা ডTেয়টeর গািড় কারখানাgিলর সােথ যুk। ei সংকেট ডেমােkিটক পািটর di
নতা ei িবগ ি ক eকিট িচিঠ িদেয় বেলেছন, তােদর ব বসার ধরেন
পিরবতন আনেত। সংকট ডTেয়ট িভিtক মািকন গািড় িশেl কাঠােমাগত
পিরবতন আনেত চেলেছ। ei িবগ ি র িবজেনেসর সে ১৬ লk কমী
যুk িবিভnভােব, কবল আেমিরকায়। আর aেটােমাবাiল িশেl মাট ৩১
লk মািকনী কাজ কের। ২০ লk লাক ei িশেlর oপর িনভর কের
sাs kেt। ৭ লk ৭৫ হাজার মাnষ পনসন pভৃিত পায়।
মািকন কাmািনর িমকরা iuিনয়েনর anভুk। জাপািন কাmািনর
িমকরা iuিনয়নভুk নয়। মািকন কাmািনgিলর য iuিনয়ন,
আেমিরকায় iuনাiেটড aেটা oয়াকাস, তােদর eকিট িনজs গলফ কাস
আেছ। ei িবপুলাকায় মািকন সংসার যভােব চলিছল, তা আর সভােব
চলেব না। oবামার ঘাষণা anযায়ী, কাঠােমাগত পিরবতন হেত চেলেছ
মািকন aেটােমকারেদর। eবার জার দoয়া হেব ছােটা, jালািন

মাiেনর বদেল কমচারীেদর aিবিkত মাবাiল hা ডেসট িদেত চেয়িছল।
৮ িডেসmর eকিট oেয়বসাiেট pথম eকিট খবর পাoয়া যায়, চnাi য়র
৯৭িট sােরর ৭০০ কমচারী aেkাবর eবং নেভmর মােসর মাiেন
পায়িন। সে সে কাmািন ei িরেপােটর pিতবাদ কের eবং ei
খবরেক বেল ভুেয়া। সi িরেপােটi জানা যায়, কাmািন নেভmর মােসর
মাiেন িদেত না পের বেলিছল sার থেক িজিনস িনেত। কমচারীরা
আলoয়ারেপট-e কাmািনর িহuম ান িরেসাস িডপাটেম ট দpের িবেkাভ
দখায়। িকnt হেল হেব কী, মাiেন না পাoয়ার তািলকায় রেয়েছ
কাmািনর d’জন ভাiস pিসেড ট। uেlখ , ei sারিটেত
আiিসআiিসআi ভ ার eবং আিজম pমিজর বশ বেড়া শয়ার িছল।
প া টালুন িরেটল জািনেয়েছ িবিk কেম গেছ, গত ৫ বছেরর মেধ eখন
িনmতম, জাnয়ািরেত। িরলােয়n িরেটল ১০০০ sােরর মেধ anত ৩৫িট
বn কের িদে ।

aেটােমাবাiল : ডTেয়ট
আেমিরকান ভাkারা নতুন গািড়র বদেল পুরেনা গািড় িকনেছন।
িবিকিকিনর িহেসব রােখ eরকম eকিট সংsা eডমু ড ডট কম-eর তথ
anযায়ী d’বছর আেগo eর পিরমাণ িছল eখনকার ৩৭ শতাংেশর
মেতা। নেভmর থেক জাnয়াির ei িতনমােস সমীkা কের তারা দেখেছ,
pায় ৫ লাখ আেমিরকান kতা পুরেনা গািড় িকেনেছ, যােদর নতুন গািড়
কনার কথা। ei সংsার eক ভাkা আচরণ-িবেশষেjর ভাষায়, Nেলােক
আর মেনi করেছ না, রাsায় চলা সবেচেয় snর আর সবেথেক নতুন
গািড়টা তােদর চাi।’
aেটােমাবাiল i ডািsTর সংকট r হয় ২০০৮-eর মাঝামািঝ
সময়টােত। যখন তেলর দাম মারাtক বেড় গিছল িব জুেড়। eিpল
মােসর মাঝামািঝ দখা যায় ফাড, জনােরল মাটরs eবং kাiসলার,
তথাকিথত Nিবগ ি ’ কাmািনর িবিk কেম গেছ। বরং ei সমেয় িবিk
িকছুটা বেড় গিছল বিশ মাiেলজ দয় eiরকম গািড়gিলর। সi
গািড়gিলর বিশর ভাগi জাপািন, iuেরািপয়ান বা গািড়র িবিভn aংশ
িবেদেশ তির হয় eবং সgেলা আেমিরকায় জাড়া দoয়া হয়
(পিরভাষায় T াnp া ট), eরকম গািড়র। ১৯৯৮ থেক ২০০৮ --- ei দশ
বছের আেমিরকায় গািড় বাজাের ei িবগ ি -র শয়ার ৭০ শতাংশ থেক
কেম হেয়েছ ৫৩ শতাংশ। pস ত, ei কাmািনgিলর বিশর ভাগ
িমকi iuিনয়নভুk, তাi তােদর দািবদাoয়াo বিশ। ২০০৫-eর eক
িরেপােট দখা যায়, জাপািন aেটােমকার টেয়াটা সংsা আেমিরকার
aেটােমকারেদর তুলনায় গািড় িপছু ৩৫০ ডলার থেক ৫০০ ডলার কম
খরচ কের মশিkর পছেন।
২০০৮ সােলর সেpmের আেমিরকা সরকার pথমবােরর জn ei
aেটােমাবাiল i ডািsTেক Nেবল আuট’ কের, ২৫০০ কািট ডলার িদেয়।
সরকার থেক বলা হয় eবার থেক ei িবগ ি কম jালািন খায় eরকম
গািড় আিব ােরর কথা ভাবুক। আেমিরকায় ২০০৮-e িবিk হেয়েছ মাট
১ কািট গািড়। pস ত, িমিশগােনর গািড় িবেশষj ড ান লুিরয়ার মেত
ei িবিkেত কui লাভ করেত পারেব না, না িবগ ি , না T াnp া ট।
T াnp া ট-eর লাভ করেত গেল কম কের বছের ১ কািট ২০ লk িবিk
লােগ। আর িবগ ি র লােগ কম কের বছের ১ কািট ৫০ লk িবিk।
চীেন গািড় িবিk কেম যায় ২০০৮ সােল eবং গািড় িবিkর বৃিd কেম
দাঁড়ায় গত দশ বছেরর মেধ িনmতম। সরকার গািড় কনার oপর ট াk
ছুট ঘাষণা কের। যসব গািড়র eি ন ১.৬ িলটােরর কম, তােদর kেt
ei ট াk pায় aেধক হেয় যায়। সi কারেণ চীনা কাmািনgিল --মnন সামিয়কী

10

জাnয়াির- ফbrয়াির ২০০৯

বেড়া সংsা তির করেত r কের। ২০০৫ সােল ei pিkয়ায় আনশান
grপ o বংিk grপ িমেল তির হয় আনেবন িsল grপ। eকi সােথ
ঘাষণা করা হয়, চীেনর ৭০০-র বিশ িsল সংsার বিশরভাগেক জুেড়
dিট বেড়াসেড়া দানব তির করা হেব, যারা আেসলর িমtল, িনpন
pভৃিত দানেবর সােথ িব বাজাের লেড় িনেত পাের।
লাকসােনর মুখ দেখ আেসলর িমtল aবিধ ei বছের তােদর
uৎপাদেনর লk মাtা কিমেয় িদেয়েছ ১০ শতাংেশর মেতা, আর চীেন ei
দানবায়ন চলেছi। ২০০৮-eর ১৯ িডেসmর তাংসান eলাকার ২৭টা িsল
কাmািন িমেল িগেয় তির কেরেছ তাংসান gট
oয়াল িsল। আর আরo ১২টা িমেল তির কেরেছ
বাহাi িsল। e বছেরর জাnয়াির মােসর সরকাির
aথৈনিতক প ােকেজ ৪০০ িকuিবক িমটােরর থেক
ছােটা bাs ফারেনস বn কের দবার িনেদশ দoয়া
হেয়েছ। ঊনিবংশ শতাbীর িdতীয়াধ জুেড় আেমিরকায়
সরকাির বদাnতায় তির হেয়িছল, বেড়িছল মািকন
কেপােরট। সi রকমi eক ব াপার ঘটেছ মnার
বাজাের, মnার দাহাi পেড় চীেনর িsল kেt।
eর সােথi আেছ সরকাির ভতুিক, কর ছাড়। কিমেয়
দoয়া হেয়েছ রpািন কর, ৬৭িট isাত dেব র
oপের। i ডািsTয়াল কেপােরট লিব aব eiটুkেত সnt নয়।
ei দানবায়েনর pিkয়ায় িমকরা পেড় মুশিকেল। তােদর ভরসা
দoয়া হয়, চাকির জুটেব। িকnt বিশরভাগ kেti তা আর জােট না।
কবল কাজ হািরেয় িমক িবেkােভ ২০০৩ সােল aংশ িনেয়েছ pায় ৩১
লk িমক, যা দশ বছর আেগর তুলনায় সােড় চার gণ। িমকেদর
দািবর মেধ থাকেছ বেকয়া বতন পিরেশাধ, পনশন eবং কাmািনর
sাs বীমা o সামািজক sরkা ব বsা চালু রাখা, পুনরায় চাকির পাoয়ার
pশাসিনক
pিতrিত। সাল
মাট
চীন
২০০৮-eর
eিpেল
(দশ লk টন) (দশ লk টন)
শনেঝন ফডােরশন aব ২০০৮ ১৩৩০
৫০১ (৩৭.৬%)
Tড iuিনয়েনর ভাiস ২০০৭ ১৩৪৪
৪৮৯ (৩৬.৪%)
চয়ারম ান oয়াং টংিkন ২০০৬ ১২৫০
৪২২.৬৬ (৩৩.৮%)
৩৫৫.৮ (৩১%)
বেলন, NsTাiক eখােন ২০০৫ ১১৪৬
২৮০.৫ (২৬.৩%)
sামী stীর ঝগড়ার মেতাi ২০০৪ ১০৬৫
২০০৩
৯৬৯.৭
২২২.৪
(২৩%)
রাজকার ব াপাের পিরণত
২০০২
৯০৪
১৮২
(১৯.৪%)
হেয়েছ’। কবল পাল
২০০১ ৮৫০
১৫১ (১৭.৮%)
নদীর aববািহকা a েলi
২০০০ ৮৪৮
১২৭ (১৫%)
pিতিদন কমপেk eকটা ১৯৯৫ ৭৫২
৯৫ (১২.৬%)
কের anত হাজার খােনক ১৯৯০ ৭৭০
৬৬ (৮.৫%)
িমেকর ধমঘট হেবi।

সা য়কারী গািড়র িদেক, যােত কের তা eিশয়ান গািড় কাmািনgিলর
সে pিতdিndতা করেত পাের।
pস ত, ei iuিনয়নgিলর সােথ আসn মnার পিরেpিkেত
কাmািনgিলর ২০০৭ সােল ei চুিk হয় -- মাiেন বাড়েব না, িকnt
পনসন বা sাs পিরেষবায় হাত দoয়া যােব না।

িsল : চীন
িsেলর dবাi মােকেট দাম পড়েত r কের ২০০৮-eর জুন মাস থেক।
pিত টন িsল পােতর দাম সখােন ১২৫০ ডলার থেক পেড় নেভmের

eেস দাঁড়ায় ৩৫০ ডলার। বলা ভােলা, ১৯৪৫ থেক ১৯৭২ পযn িsেলর
uৎপাদন িব ব াপী বেড়i চেলিছল। তারপর ২০০০ aবিধ ei uৎপাদন
মাটামুিট eকi িছল। ২০০০ থেক ২০০৮ পযn সময়কােল িsেলর
uৎপাদেনর বৃিd হয় pায় কেয়ক gণ। ei বৃিdর বিশরভাগটাi
কনsTাকশন বুেমর সৗজেn।
২০০৮ সােল িবে যত িsল uৎপাদন হেয়েছ, তার মেধ ৩৭
শতাংেশর বিশ চীেন। aিলিmকেক িঘের চীেন ব াপক কনsTাকশেনর
কারেণi ২০০৪ পরবতী সমেয় ei পিরমাণ বৃিd বেল aেনেক মেন কেরন।
যাi হাক, ei বৃিdo থমকােত r কেরেছ। ২০০৮-e িবে িsল
uৎপাদেন মnা eেসেছ, apিতহত গিতেত বাড়া তা দূের থাক, কেমেছ।
eরi মেধ শষ চার মােস চীেনর িsল uৎপাদেন ভাঁটার টান। কারণ,
চািহদা নi। না, দাম কমার ফেলo চািহদা বাড়ার কানo লkণ নi।
বstত িsেলর uৎপাদন iuেরাপ বা আেমিরকায় aেনক িদন ধেরi
পড়িতর িদেক। eমনিক জাপােনর aবsাo তৈথবচ। কবল চীন-ভারতকািরয়া-dবাi-রািশয়া আর খািনকটা sন o জামািনর oপর ভর কেরi
িsল uৎপাদেনর বৃিd হি ল। eর মেধ চীেনর aবদান িসংহভাগ।
চীেনর লৗহ isাত সংsার িহেসেব ৭১িট চীনা মাঝাির o বেড়া িsল
সংsার লাভ কেম গেছ ২০০৮-e। আর ১৫িট সংsার kিত হেয়েছ।

isাত দানব তির
চীেনর চারেট িsল-িশlা েল কেয়ক’শ সরকাির মািলকানার, িকnt
িনেজেদর মেধ pিতdিndতাকারী (Nবাজাির সমাজতnt’) িsল uৎপাদক
িছল eমনিক আেটর দশেকর মাঝামািঝo। তারপর eigিলর মেধ
যgিলর uৎপাদন ভােলা নয়, সgিলেক দuেল ঘাষণা করা,
ব ািkমািলকানায় িদেয় দoয়া r হয়। নেয়র দশেকর শষিদেক দিkণ
eিশয়ায় aথৈনিতক সংকেটর মoকায় চীন তার isাত িশেl পুনগঠন
pিkয়ায় গিত বাড়ায়। pস ত, ১৯৭০-eর দশেকর শষিদক থেকi
িব জুেড় িsল uৎপাদেন কমীসংেকাচন r হেয়িছল। eকi pিkয়া চীেন
r হেয়িছল ৮০-র দশক থেক। যাi হাক, ৯০-eর দশেকর শষ িদেক
পুনগঠেনর pিkয়ায় চীন ছােটা ছােটা সংsাgিলেক জুেড় িদেয় বেড়া

মnন সামিয়কী

কেপােরট িকsসা : মািকন যুkরাT
সমs ধরেনর ব বসাi কেপােরটেদর হােত পুি ভূত হেয়েছ মািকন দেশ।
কেপােরট, aথাৎ যার লিgকারীেদর sাথ রkা করাi কাmািনিট যারা
চালাে , তােদর মূল লk । কেপােরট কমীরা মূলত িমকেদর মেধ o
kলীন। তােদর মাiেন, sেযাগ sিবধার বহর বশ uঁচ।ু মnার আঁচ
লেগেছ ei কেপােরট কাঠােমােত। মািকন মুলেু ক গিরমার pতীক ৫০০িট
কেপােরশেনর ২০০৯-eর সূt : oয়াl িsল a ােসািসেয়শন
জাnয়াির মােস ছাঁটাiেয়র
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িহেসব, সূt ফাবs ডট কম।
কাmািন (কী ধরেনর)

কত ছাঁটাi

িসয়াস হািlং (িরেটল)

৩০০

bডকম (iেলkTিনk)

২০০

i টারnাশনাল গম টকেনালিজ ( খলনা)

২০০

ম াnফ াকচািরং থেক ছাঁটাi। মাট কমীর ৩ শতাংশ।

ক াটারিপলার (ম াnফ াকচািরং)

২১১০

কনsTাকশন, মাiিনংেয়র যntপািত বানায়।

isম ান কাডাক (e টারেটiনেম ট)

৪৫০০

মাট কমীর ১৮ শতাংশ।

টkTন (ম াnফ াকচািরং)

২০০০

eয়ারk াফ বানায়। সাবিসিডয়ািরেত ছাঁটাi।

ফাড (aেটােমাবাiল)

১২০০

মাট কমীর ২০ শতাংশ।সাবিসিডয়ািরেত ছাঁটাi।

b াক e ড ডকার (শিk)

১২০০

িবd েতর যntপািত বানায়।

oয়াl িডজিন (e টারেটiনেম ট)

৬০০

সাবিসিডয়াির ieসিপeন o eিবিস িটিভ।

বািয়ং (eয়ারলাin)

১০০০০

sারবা স (িরেটল)

৬৭০০

কিফ o কিফহাuস িরেটল, আেমিরকায় ৬০০ sার বn কেরেছ।

টােগট (িরেটল)

১০০০

িবিk কেম গেছ।

টাiম oয়ানাস (e টারেটiনেম ট)

৭০০

সাবিসিডয়াির eoeল-eর ১০ শতাংশ, িবjাপন কেম গেছ।

ম াসেকা (ম াnফ াকচািরং)

৭০

সাবিসিডয়াির মিরয়াট-eর ২০ শতাংশ। কনsTাকশেনর সামgী, যমন জানলা, দরজা বানায়।

টkাস inTুেম ট (iেলkTিনk)

৩৪০০

মাট কমীর ১২ শতাংশ।

আiিবeম (সফ oয় ার)

২৮০০

কেয়কজন বেলেছ ভারত, নাiেজিরয়া pভৃিত দেশ চেল িগেয় কাজ করেত পাের।

িল ন nাশনাল (ফাiনাn)

৫৪০

মাট কমীর ৫ শতাংশ iনিসoেরn।

ক াটারিপলার (ম াnফ াকচািরং)

২০০০০

ফাiজার (oষুধ)

১৯০০০

ি p ট নkেটল ( টিলকিমuিনেকশন)

৮০০০

হাম িডেপা (iে টিরoর িডজাiিনং)

৭০০০

জনােরল মাটরস (aেটােমাবাiল)

২০০০

িডর e ড কাmািন (ম াnফ াকচািরং)

৫০২

সাবিসিডয়াির bািজেলর। eিgকালচারাল মিশনাির বানায়।

eবারেkামিব e ড িফচ (িরেটল)

৫০

বst িরেটল।

হােল ডিভডসন (aেটােমাবাiল)

১১০০

মাটরসাiেকল বানায়। মাট কমীর ১০ শতাংশ।

মাiেkাসফট (সফ oয় ার)

৫০০০

৩৪ বছেরর iিতহােস pথম গণ-ছাঁটাi।

হা টসম ান (রাসায়িনক)

১৬৬৫

মাট কমীর ৯ শতাংশ।

বািলংটন সা টা eফi ( রলoেয়)

২৫০০

মাট কমীর ৫ শতাংশ, ফাথ কায়াটাের লাভ হেয়েছ, তাo।

iueeল (eয়ারলাin)

১০০০

eসিপek (হেরকরকমবা)

৪০০

iে টল (iেলkTিনk)

৫০০০

৫ ম াnফ াকচািরং p া ট বn কেরেছ।

oয়াl িডজিন (e টারেটiনেম ট)

৫০০

িথম পােক লাক আসেছ না, তাi বn কের দoয়া হে ।

মnন সামিয়কী

মাট কমীর ৬ শতাংশ।

মাট কমীর ১৫ শতাংশ। ছােটা Dাগ কাmািন oেয়থ িকেন িনেয় িনেজর ৫িট কারখানা বn কের িদল।
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uiন িরসট (কনsTাকশন)

৫৩

iটন (ম াnফ াকচািরং)

৫২০০

মাট কমীর ১০ শতাংশ।

টাiম oয়ানাস (e টারেটiনেম ট)

৮০০

সাবিসিডয়াির oয়ানাস bাদাস-eর মাট কমীর ১০ শতাংশ।

িkয়ার চ ােনল কিমuিনেকশন (িমিডয়া)

১৮৫০

মাট কমীর ৯ শতাংশ।

িডর e ড কাmািন (ম াnফ াকচািরং)

১২০

কনেকািফিলপস (শিk)

১৩০০

হাতj gাবাল হািlং (কার িরেটল)

৪০০০

oেয়লপেয় ট (iনsেরn)

১৫০০

sােs iনিসoেরn।

a াডভাn মাiেkা িডভাiস (iেলkTিনk)

১১০০

মাট কমীর ৫ শতাংশ।

জরk (ডkেম ট ম ােনজেম ট)

২৭৫

িমডoেয়sভ ােকা (প ােকিজং)

২০০০

১৪টা p া ট বn কেরেছ।

aেটােডs (সফ oয় ার)

৭৫০

মাট কমীর ১০ শতাংশ।

মাসাল e ড iসেল (ফাiনাn)

৮৩০

মাট কমীর ৮ শতাংশ।

জনােরল iেলিkTক (শিk)

১০০০

জট-iি ন িডিভশন থেক।

iেকাল াব (sািনেটশন সাpাi)

১০০০

মাট কমীর ৪ শতাংশ।

ডলটা eয়ারলাin (eয়ারলাin)

২০০০

মাট কমীর ৮ শতাংশ, ক াপািসিট কমাল।

মােটােরালা (iেলkTিনk)

৪০০০

gগল (সফটoয় ার)

১০০

িঠকা o asায়ী ছাঁটাi।

কািমনs (ম াnফ াকচািরং)

৮০০

eছাড়াo eবছের আর মাiেন বাড়েব না।

ফাiজার (oষুধ)

৮০০

গেবষক ছাঁটাi, কারণ পেট ট কেম যাে ।

মাজােয়ক (সার)

১০০০

টkTন (eয়ারk াফ )

২০০০

সাবিসিডয়াির সেসনা।

বs বাi (িরেটল)

৫০০

হডেকায়াটাের ছাঁটাi।

িpিসসন কাs পাটস (ম াnফ াকচািরং)

৪০

eয়ারk াফ -eর মটাল িশট pভৃিত।

oরাকল (সফটoয় ার)

৫০০

বািয়ং (eয়ারলাin)

৪৫০০

ি েপাট ম াকেমারান ( মটাল)

১৫৫০

িsটিফl ফুড (িরেটল)

৭৫

iuিনয়ন প ািসিফক ( রলেরাড)

২৩০

জনােরল ডায়নািমক (ম াnফ াকচািরং)

১৭৯

iটন (ম াnফ াকচািরং)

৭৮

oয়ালিgন (oষুধ)

১০০০

ieমিস (সফটoয় ার)

২৪০০

আলেকায়া ( মটাল)

১৩৫০০

a ালুিমিনয়াম িডিভশন থেক, eছাড়া বতন আর বাড়েব না।

ম াসেকা (ম াnফ াকচািরং)

৩০

সাবিসিডয়াির a ােকায়া gাস থেক ছাঁটাi।

মnন সামিয়কী

মাট কমীর ৪ শতাংশ।

তামা িডিভশন থেক।

সাবিসিডয়াির থেক ছাঁটাi।
মাট কমীর ৯ শতাংশ।
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িসগনা (iনিসoেরn)

১১০০

মাট কমীর ৪ শতাংশ, sাs iনিসoেরn।

iuনাiেটড sটs িsল ( মটাল)

৫০

িsল।

আেমিরকার pথম ৫০০ কেপােরশেন ছাঁটাiেয়র মাসকাবাির িহেসব
নেভmর ২০০৮
িডেসmর ২০০৮
জাnয়াির ২০০৮
ফbrয়াির ২০০৮
১,০৮,১২৩
১,৬৩,৬৬২
১,১৭,৬৩৯
৯১২৫০
(১৯ ফbrয়াির)

r কেরিছ’। কমীেদর বিসেয় বিসেয় মাiেন িদে িটিসeস, িকnt তা
আর ক’িদন? নামী িকছু iি িনয়ািরং কেলজ থেক পাশ করা ছাtছাtীরা
eকটু দিরেত কােজ যাগ দoয়ার ডাক পেলo aনামী কেলেজর
ছাtছাtীেদর ঘার সংকট। ছােটাখােটা তথ pযুিk সংsাgিল Tিনেদর
বরখাs কেরেছ। সংকেট বসরকাির iি িনয়ািরং কেলজ। পি মবে র
বসরকাির iি িনয়ািরং কেলেজর ছাtছাtীেদর গণ হাের ফল করােনা
হে । কারণ তারা নািক যেথ তির নয় eখনo। ছাtছাtীরা ভাঙচুর
চালাে কেলেজ কেলেজ।
কলকাতার pায় হাজার খােনক কমী িনেয় চলা iuিজন সংsা uেব
গেছ হঠাৎ। তারা চাকির দবার পূবশত িহেসেব pেত ক চাকির pাথীর
কােছ প াশ হাজার টাকা কের িনেয়িছল।
ভারেতর আেরক তথ pযুিk দানব সত ম তার সমs পুিঁ জ তথ pযুিk
থেক সিরেয় িনেয় িগেয় মত স িরেয়ল eেsট কাmািনর নােম জিম
িকেন রেখ িদেয়েছ pায় গাটা anpেদশ জুেড়। ei মnার বাজাের জিমi
eকমাt যােক বেল a ােসট।

তথ pযুিk : ভারত
ভারেতর কেপােরট তথ pযুিk িশেlo ধাkা লেগেছ। দত রা, যমন
িটিসeস, uiেpা, কগিনেজ ট pভৃিতর মািকন দেশর pেজkgিল হাতছাড়া
হেয় চেলেছ। uিdg কতাব িkরা আেমিরকা পি ম iuেরােপ িগেয় বেস
আেছন, pেজk ধরার জn। আর eেদেশ িবিভn iি িনয়ািরং কেলেজ
যসব ছাtছাtীেদর সে আগাম চাকিরর চুিk করা হেয়িছল, সiসব
চাকিরেত যাগ দoয়ার তািরখ িপিছেয় দoয়া হেয়েছ। uiেpা বেলেছ,
সফটoয় ার কমী িহেসেব নoয়া ছাtছাtীেদর িবিপo- ত যাগ িদেত।
২০০৮-e িশkা ঋণ িনেয় পেড় নতাজী sভাষ iি িনয়ািরং কেলজ থেক
পাশ করা eক ছাt চােখমুেখ aিন য়তার ছাপ িনেয় জািনেয়েছ, Nuiেpা
বেলেছ কােজ যাগ িদেত হেব না। িক করব বুঝেত পারিছ না। লােনর
টাকা শাধ িদেত পারিছ না। ব া চাপ িদেত r কেরেছ। eখন িটuশন

ছােটা নজের িব মnা
িজেতন নnী
মnা কথাটা িটিভ আর খবেরর কাগেজর মারফত aেনক জায়গায় ছিড়েয়েছ।
ব াপারটা কী? মnা কথাটা সামাn ভেঙ aেনক সময় বলা হয় aথৈনিতক
সংকট --- মােন aথনীিতর eেকবাের ল ােজ- গাবের aবsা। িকnt aথনীিত
ব াপারটাi বা কী? pেত েক িনেজর হালচােলর িনিরেখ ব াপারgেলা বুঝেত
চায়। আমােদর চারপােশর খেট খাoয়া মাnেষর জগেত ব াপারgেলা
কীরকম? eটাi আমার anসnােনর িবষয়। িকছুিদন আেগ িবখ াত eক
পিNত aথনীিতিবদ aিমত ভাdিড়র বi (‘আtমযাদার সে unয়ন : পূণ
কমসংsােনর লেk’) িনেয় dিদেনর eক আেলাচনায় িগেয়িছলাম। লখক
িনেজo সখােন uপিsত িছেলন। oi বiেয় ‘পূণ কমসংsান’ কথাটা খুব
grt পেয়েছ। িকnt ‘পুণ কমসংsান’ ব াপারটা কী? কu বলেব, সটাo
জােনা না, পূণ কমসংsান মােন হল সকেলর কাজ। দoয়ােল কখনo লখা
দেখািন, সকেলর কাজ চাi। দেখিছ বেট। তেব সখােনo eকটা p তুলব,
কাজ বলেত কী? খেট খাoয়া মাnেষর িদক থেক ব াপারটা কীরকম? p টা
িক আলটপকা? মােটi নয়। ei তা খবেরর কাগেজ িলখেছ, eত লােকর
কাজ চেল যাে , আnাজ করা হে eত eত লােকর কাজ চেল যােব
eবছেরর মেধ । কন? মnা হেল তা ছাঁটাi হয়, তাo জােনা না? তাহেল
দখা যাে মnা বা aথৈনিতক সংকেটর সে কাজ ব াপারটা যুk।

কাজ কের, তােক িমক বলা হয় না কন? কন তার নাম দিজ বা
কািরগর? পাঠকপাড়ায় ডাkারিদিদর বািড়েত কাজ কেরন িতনজন মিহলা,
eকজন পুrষ। মিহলােদর মেধ eকজন আয়া, eকজন িঠেক িঝ আর
eকজন রাnার লাক। পুrষ হল Dাiভার। eঁরা সpােহ সাতিদনi কাজ
কেরন, সরকম দরকার পড়েল ছুিট নন। পেরর জn গতর বেচi eঁেদর
িদন ফুিরেয় যায়, তবু তাঁরা িমক নন। আপিন হয়েতা রেগ যাে ন,
মেন মেন বলেছন, e আবার কী, নাম িনেয় eঁেড় তk।
িকnt ei তকটা eেদেশর সরকাির পিরকlনাকারী বা aথনীিতিবদেদর
মেধ চলেছ aেনকিদন ধের।1 আজo তা িমেটেছ বলা যায় না। কারণ
নানান ধরেনর, নানান চিরেtর কাজ রেয়েছ। যত িদন যাে তা সরল না
হেয় আরo জিটল হেয় uঠেছ। পেরর কােছ পয়সার িবিনমেয় কাজ
করেলi তােক িমক বলা যাে না। p uঠেছ, স কতিদন কতkণ
পেরর কােছ কাজ কের? িদন বলেত হpা, মাস না বছর কানটা ধরা
হেব? যমন, কলকারখানায় টানা ২৪০ িদন কাজ করেল তােক িনয়িমত
বা রgলার িমেকর মযাদা দoয়ার কথা আiেন আেছ। তেব সখােনo
িবsর ঝােমলা বেধ যায়। ‘টানা’ কাজ বলেত কী? কী ধরেনর কাজ --কারখানার মূল uৎপাদেনর কাজ না an ফালতু কাজ? িনয়িমত কােজ
িক কাmািন aিনয়িমত বা ক াজুয়াল িমক িনেয়াগ করেত পাের?
যমন, িহnেমাটর কারখানােতi মািলেদর বাগােনর কাজ িনেয় eকটা
িবেরাধ লেগিছল eকসময় ম ােনজেমে টর সে
িমক-iuিনয়েনর।

য কাজ কের স-i িক িমক? কাজ মােনi িক ম?
ভার থেক রাত পযn সংসােরর hাপা সামলায় য ঘেরর বৗ, স িমক
নয়। কারখানার গেটর সামেনi ঝুপিড়েত িদনরাত িমকেদর সsায়
ভাত-rিট বা নাsা বািনেয় দয় য মাnষিট, স িমক নয়। eমন
aেনেকর uদাহরণ দoয়া যেত পাের, যারা কাজ কের, িকnt তােদর
িমক বলা হয় না। কu বলেব, িনেজর কাজ নয়, য পেরর কাজ কের
স হল িমক। তাহেল মেটবুrেজর osাগেরর কােছ য সলাiেয়র
মnন সামিয়কী

1

১৯৭০ সােল aধ াপক eম eল দাnoয়ালার সভাপিতেt িবেশষjেদর কিমিট
p ািনং কিমশেনর কােছ িরেপাট পশ কের বেলিছল, ‘আমােদর জিটল
aথনীিতেত মশিk, কমিনেয়াগ o বকারেtর চিরt eকটা eকমািtক
পিরমােপর িহেসেব দখােনার পেk বেড়া বিশ বhধমী।’
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মািলরা গািড় বানাত না বেট, িকnt বাগােনর পিরচযাo িছল িনয়িমত
কাজ। eরকম আরo uদাহরণ দoয়া যায়। িবেশষত iদানীং ei ধরেনর
টানােপােড়ন আেগর থেক বেড়েছ আর জিটলo হেয় uেঠেছ। eবাের
যখন মাস বা হpার িহেসব আেস, তখনo মােস বা হpায় ক’িদন কাজ
করেল তােক িমক বা eমpেয়ড বলা যােব, তা িনেয়o গভীর তক
আজo রেয়েছ। তা মটােত না পের গেবষেকরা বকােরর মেধ o
ভয়ানক বকার (িসিভয়ারিল আনeমpেয়ড), পাট-টাiম oয়াকার, হাম
oয়াকার, আ ডারeমpেয়ড iত ািদ নােম িচিhত করেত চান। তবু
eেদেশর খেট খাoয়া মাnষ আর তার কােজর চিরtেক eসব নােমর
বাঁধেন মেপ নoয়া যায় না। তখন সরকাির পিNেতরা an eকটা বাঁধেন
কােজর ei গালেমেল জগৎটােক বঁেধ ফলেত চান। সটা হল
‘aসংগিঠত’ িমক।

১৯৯৯-২০০০
iনফমাল/aসংগিঠত
kেt
ফমাল/সংগিঠত
kেt
মাট

০.১৪
(০.৪)
৩.৩৭
(৬২.২)
৩.৫
(৮.৮)

৩৪.২৬
(১০০.০)
৫.৪১
(১০০.০)
৩৯.৬৮
(১০০.০)

২০০৪-২০০৫
iনফমাল/aসংগিঠত
kেt
ফমাল/সংগিঠত
kেt
মাট

aসংগিঠত িশl, aসংগিঠত িমক
eেদেশর িশেl eকটা বড়াi করার মেতা kt িছল aতীেত, সংগিঠত
kt বা aগানাiজড সkর। eমনকী বামপnীেদরo মজবুত সংগঠন
বলেত বাঝাত সংগিঠত িশlেkেtর iuিনয়ন, পািট iuিনট, সল
iত ািদ। নহrর sেpর িশেlাnত ভারত, রাTায়t kt, sিনভর ভাির
িশl iত ািদর কেয়ক দশক পার হেয় গল। তারপর eল নয়া uদারনীিতর
নব িশlায়েনর াগান। তাo d’দশেক eকটু পুরেনা হেয় গল। ভারেতর
বৃিd বা gাথ িনেয় সাফেল র ফেল িবে pথম সািরেত ভারত uঠেত
চলল। িকnt দখা গল সi ‘ujjল’, ‘unত’ ভারেতর সংগিঠত kেt
মাt ৭.৬ % মজীবী বা কােজর লােকর ঠাঁi হেয়েছ। তার বাiের রেয়
গেছ gাম o শহেরর ৪৫.৭ কািট বা ৯২.৪% খেট খাoয়া মাnষ। ১৯৯২
সােলর আেগর দশ বছের জাতীয় আয় বেড়িছল ৯৭%, তুলনায় পেরর
বােরা বছের জাতীয় আয় বেড়েছ ১২৫%। দাrণ unিত! িকnt oেদর
িহেসব মেতাi ৯২.৪% খেট খাoয়ােদর ভারতবেষ aবsাটা লjাজনক।
দেশর ৮৩.৬ কািট বা ৭৭% মাnষ দিনক মাথািপছু ২০ টাকা খরচ
করেত akম। aথচ dিনয়ার বাজাের unত ভারেতর ঢ াঁড়া পটা হেয়
গেছ। তাহেল ‘annত’ ভারতেক eকটু বৃিdর sাদ চরণামৃত (iনkুিসভ
gাথ) দoয়া যাক। সরকার যন নেড়চেড় বসল। aসংগিঠত kেtর
কােজর aবsা আর জীবনযাপনেক eকটু ভds করার জn কিমশন
বসােনা হল। কিমশন দখল, eতিদন aসংগিঠত kেtর কাজ আর তার
িশl ব াপারটা িছল যেথ গালেমেল, as । eক-eক জায়গায় eকeক রকম। pথেম তােক s করার চ া হল।
দখা গল, aসংগিঠত িমক ধু aসংগিঠত kেti নi, তা
সংগিঠত kেtরo aেনকখািন জুেড় রেয়েছ। সংগিঠত kেtর aথাৎ
কারখানা/দpেরর িঠকা, বদিল, ভাগা, পাট-টাiম সবi aসংগিঠত িমক।
নয়া uদারনীিত বা নব িশlায়েনর pথম পব (১৯৯৯-২০০০)-eর তুলনায়
পেরর পব (২০০৪-০৫)-e aেনক বিশ নতুন চাকিরর সৃি হেয়েছ বেল
য দািব করা হয়; gজরাত মহারাT না পি মব ক কােক িশlায়েনর
দৗেড় টkা মেরেছ, e িনেয় য িবsর হ- চ করা হয়, তা হল আদেত
aসংগিঠত িমেকর খারাপ কােজর পিরেবেশ কম মাiেনর চাকির।
সংগিঠত িমেকর সংখ া সবিদক থেকi কেমেছ। িনেচর সারিণ থেক তা
পির ার বাঝা যায়।
kt/ িমক
মাট িনেয়াগ কািটেত (%)
iনফমাল/aসংগিঠত ফমাল/সংগিঠত
মাট
িমক
িমক

মnন সামিয়কী

৩৪.১৩
(৯৯.৬)
২.০৫
(৩৭.৮)
৩৬.১৭
(৯১.২)
৩৯.৩৫
(৯৯.৬)
২.৯১
(৪৬.৬)
৪২.২৬ (৯২.৪)

০.১৪
(০.৪)
৩.৩৪
(৫৩.৪)
৩.৪৯ (৭.৬)

৩৯.৪৯
(১০০.০)
৬.২৬
(১০০.০)
৪৫.৭৫
(১০০.০)

নাট : বnনীর মেধ সংখ াgিল হল শতকরা িহেসব।
সূt : eনeসeস ৬১তম রাu ড ২০০৪-২০০৫ eবং eনeসeস ৫৫তম রাu ড
১৯৯৯-২০০০, eমpয়েম ট-আনeমpয়েম ট সােভ।

ei িহেসবgেলা পাoয়া যাে কৃিষ o a-কৃিষ kt িমিলেয়। aতeব
ei পিরসংখ ােনর মেধ i রেয়েছ পেরােk eক grtপূণ sীকােরািk,
ভারতবেষর যাবতীয় সmদ --- খাদ থেক r কের isাত --- তির
কের (সরকাির ভাষায়) সiসব িdতীয় ণীর িমক, যােদর নাম দoয়া
হেয়েছ iনফমাল, aসংগিঠত। ফমালরা কাজ o সংখ ার িদক থেক aিত
নগণ হoয়া সেtto তারাi মূলেsাত। আর সবেচেয় grtপূণ কাজ যারা
কের চেলেছ তারা pািnক।
যমন, ডাক িবভােগর কথাটাi ধরা যেত পাের। িbিটশ আমল থেক
সখােন িবভাগীয় কমচারীর মযাদা না িদেয় eকদল iিড কমচারীেক
খাটােনা হেয় eেসেছ। আজ তারাi দেশর ৯০% ডাকঘর চালায়, পুেরা
সরকাির ডাক ব বsার ৭০ ভাগ কাজ তারাi কের। আজ eেদর ছাড়া
পাsaিফস aচল। aতeব নটরাজ মূিত কিমিট নােম eক কিমশন
বিসেয় eেদর পাট-টাiম কমচারী িহেসেব চািলেয় দoয়ার চ া চলেছ।
aথাৎ আগামীিদেন সsায় যােদর কাছ থেক কাজ gিছেয় িনেত হেব,
তােদর চটপট ভdেলােকেদর ভাষায় দেগ দoয়া দরকার।
িহndsান িলভােরর গােডনরীচ ফ াকিTেত বয়লার শেপ eকজন িমক
মাথায় গামছা বঁেধ াের যাি েলন। eক aিফসার তাঁেক দেখ বলেলন,
‘কী র তার মেতা মাথায় গামছা বঁেধ তা কাuেক eখােন কাজ করেত
দিখিন।’ সi িমক জবাব িদেলন, ‘আপনার মেতা িরটায়ােরর পর eেস
aিফসাির করেতo তা কাuেক দিখিন।’ aিফসার ভdেলাক eকদম চেপ
গেলন।
aিফসারেক িদেয় পরীkাটা r হেয়েছ। কাmািনর বয়লার শেপর
oi aিফসারিট ৭৫০০০ টাকা মাস-মাiেনেত aবসর িনেয়িছেলন। eখন
২৫০০০ টাকা মাiেনেত ক Tােk ঢুেকেছন। আসেল মnার বাজাের
eজাতীয় ভdেলােকেদর eকটা sরেকo চঁেছ ছােটােলােকেদর sের
নািমেয় আনার পরীkা-িনরীkা চলেছ। মnার বাজাের যন বা দয়া কেরi
বলা হে : ছাঁটাi কােরা না, বরং মাiেনটা কিমেয় দাo।
নতুন aত াধুিনক বেড়া কারখানা, িমিডয়া বা আiিট সkের যােদর
pেফশনাল বা নেলজ oয়াকার বলা হয়, তােদর কাজ িকnt িঠকা বা
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জn আমােদর শখােনা হত, ছােটােলােকেদর সে িমশিব না। দেখিছ,
ei uঁচু নজর থেকi কারখানার িমক তাঁর ছেলেক iি িনয়ার
বানােনার জn সবs পণ কেরেছন; মেয়েক তমন লখাপড়া না িশিখেয়
ছেলেক স ট থমাস sুেল মাটা টাকা িদেয় ভিত কেরেছন; িনেজর সারা
জীবেনর জমােনা টাকায় ছেলেক কিmuটার কাস পিড়েয়েছন; iত ািদ।
কন? না, জােত uঠেত হেব, বাবু হেত হেব।
বাম বা র ািডকাল পিলিটেko ঘুরপেথ ei বেড়া নজর মযাদা
পেয়েছ। কারণ িটিভ, ি জ, গািড়, বািড় আর আধুিনক জীবনযাপেনর
pিত সংগিঠত িমকেদর কামনােক সখােন p করা হয়িন। বরং Tডiuিনয়েন দািব করা হেয়েছ eমনভােবi যােত বাবুেদর লেভেল িমেকরা
uঠেত পাের। যােদর মনটা eiভােব মধ িবt বাবুয়ানায় মেজ গল, তারা
কানিদনi eকi কারখানা/দpেরর (সংগিঠত িশেlর) িঠকা
িমক/কমচারীেক সমেগাtীয় বেল মেন কেরিন। িঠকা িমেকরা বh সময়
sায়ী িমকেদর আেnালেন মদত িদেয়েছ, িকnt eখােনo ভdেলাক আর
ছােটােলােকর ভাগাভািগ ঘােচিন। ম িদবেসর সকােল দেখিছ,
কারখানার গেট সংগিঠত িমক-iuিনয়ন ম িদবস u যাপন করেছ,
গােছ uেঠ ঝাNা বাঁধেছ িঠকা িমকরা, তারাi sায়ী িমকভাi(!) দর
ফাiফরমাস খাটেছ।

ক Tাk। ক Tাk িরিনuয়াল না হেলi তারা বকার। aথচ আেগ িঠেকpথা
বলেত বাঝােতা aসংগিঠত kেtর কাজ।

ভdেলাক বনাম ছােটােলােকর জগৎ
আজ থেক eকশ বছর আেগo আমােদর সমােজ eকটা ভাগাভািগ িছল :
ভdেলাক আর ছােটােলাক। ভdেলাক মােন utম আর ছােটােলাক মােন
নীচ-iতর। আসেল ভdেলাকরাi kমতার জাের িনেজেদর eiভােব
দখােনার চ া কেরিছল। eখন হয়েতা তেtt বা সািহেত ei নােম
ভাগাভািগ আর দখা যায় না। িকnt সমােজ? বশ মেন পেড়, আমােদর
ছেলেবলায় আমরাo ভাiেবান বা পড়িশরা ঝগড়াঝািটর সময় eেক
aপরেক ‘ ছােটােলাক’ বেল গাল িদতাম। ei ছােটােলাক কারা? সমােজ
eেদর আলাদা আলাদা নাম রেয়েছ। যমন, বাগাল, মুিনষ, ধাঙড় বা
মেয়েদর kেt কািমন। ভdেলােকেদর চােখ িবিচt o িবশাল eক
কােজর জগেতর মাnেষরা হল iতর, নীচ। িbিটশ eেদেশ রাজt করেত
যাগসূt তির কেরেছ
eেস ei িবশাল কােজর জগেতর সে
ভdেলােকেদর মাধ েম। ভdেলােকরা িবেদিশ িশkা-দীkা, চাল-চলন রp
কেরেছ। তারাi সমােজ pিত া কেরেছ ভd জীবনযাপেনর লk --বেড়া নজর।

ছােটা নজর, বেড়া নজর

sিনেয়ািজত, সলফ eমpেয়ড বা গতর খাটার sাধীন কমজগত

eকটা জলজ াn uদাহরণ িদেয় ei d’রকম নজেরর িবষয়টা পির ার
করা যায়। aতীেত aিবভk বাংলায় মুসলমানেদরo ছােটােলােকেদর মেধ
ধরা হত। আমােদর মেটবুrেজ গত কেয়ক’শ বছর ধের eক বাঙািল
মুসলমান সমােজর বাস। eরা aতীেত িছল eক চািষসমােজর িনেচর
aংশ। পের মেটবুrেজ যখন আধুিনক কল-কারখানা তির হল, ei
মুসলমান বাঙািলরা সখােন তমন ঢুকল না। eরা kেম eকটা আলাদা
দিজসমাজ িহেসেব pিতি ত হল। ১৯৫০-eর দশেক gাম- মেটবুrেজ eরা
িছল aভাবী, গিরব। ei ‘গিরব’ শbটা aব আরিব থেক মুসলমান
সমােজ eেসেছ। আমরাo s েn তা ব বহার কির। ১৯৮০-র দশেকর
পর থেক মেটবুrেজ সsার জামাকাপড় তির o তার ব বসা বশ তিজ
হেয় uঠল। eখােন গেড় uঠল eক uঠিত বেড়ােলাক osাগর সmpদায়।
osাগরেদর মেধ eকটা ছােটা aংশ হেয় uঠল ধনী, বািকরাo আর
িনছক দিজ রiল না, তারা হেয় uঠল পিট ( ছােটা) osাগর --কতািব ভাষায় যােদর বলা হয় sিনেয়ািজত বা সলফ eমpেয়ড। eবার
ei ধনী osাগররা হােত পয়সা পেয় িহnd ভdেলােকেদর যাবতীয় gণ
(নািক বদgণ!) নকল করেত r করল। যারা িনেজরা দিলেজ সলাi
কেলর পােঠ শশব কািটেয় বেড়া হেয়েছ, তারাi িনেজর বা ােদর
পাঠােলা iংেরিজ মাধ ম sুেল; িকেন ফলল মাটরবাiক-গািড় আর
বািনেয় িনল pাসােদর মেতা পlায় সব বািড়। মাt কেয়ক দশক আেগo
eক gাম সরল জীবনযাপন আর সামািজক দায়েবাধ দখা যত ei
দিজসমােজ। িকnt বেড়া osাগরেদর মেধ আরo আরo পয়সার জn
যাবতীয় পাপকােজ আর তমন িdধা রiল না। eকটা ছােটা uদাহরণ
িদi। িজnেসর a ািসড oয়ােশর মেতা ভয় র পিরেবশ দূষণকারী ব বসায়
তারা হাত পািকেয় ফলল। aতeব pশাসন, পািট, মাসlম ান iত ািদ
oপরমহলেক হাত করার কােজo তারা দk হেয় uঠল। দিজসমােজর
সরল, সাদািসেধ gামীণ জীবন ফুেঁ ড় মাথা তুলল eক udত, িবকৃত
rিচসmn ভdসমাজ।
eক কথায় বলেল, মেটবুrেজর ei u িবt osাগেররা dিনয়াটােক
ভdেলােকেদর চাখ িদেয় দখেত r কেরেছ। আমােদর ছেলেবলায়
বাবা-মা eটােকi তািরফ কের বলেতন, বেড়া নজর, uঁচু নজর। eর
মnন সামিয়কী

aসংগিঠত িমকেদর িনেয় সরকাির কিমশেনর িরেপােট eেদেশর
কমজগেতর eকটা grtপূণ িবষয় তেথ র আকাের uেঠ eেসেছ। eেদেশ
pিতিদন যত কাজ হয়, তার aেনকটাi সাের গতর খাটা মািলেকরা।
aথনীিতর ভাষায় eেদর বলা হেয়েছ সলফ eমpেয়ড বা sিনেয়ািজত।
২০০৪-০৫ সােলর সরকাির পিরসংখ ােন দখা যাে , eেদেশর মশিkর
৫৬.৫% sিনেয়ািজত, ২৮.৩% ক াজুয়াল বা aিনয়িমত িমক আর মাt
১৫.২% িনয়িমত িমক। eটা কৃিষ আর a-কৃিষ kt িমিলেয় িহেসব।
কৃিষেত pািnক বা ছােটা চািষরা তা সকেলi sিনেয়ািজত; eমনকী বেড়া
চািষেদর মেধ যােদর আেয়র মূল aংশ িনেজর o পিরবােরর গতর খাটা
ম থেক আেস, মজুির- িমক খািটেয় আেস না, তারাo sিনেয়ািজত।
aকৃিষ kেt যিদ আমরা aসংগিঠত kেtর চহারাটা দিখ, সখােন
sিনেয়ািজেতর aংশ aেনক aেনক বিশ। কিমশন eটাo বেলেছ, ei
sিনেয়ািজত ধারণাটার মেধ তার আসল চহারার aেনকটাi ধরা পেড়িন।
তাহেল দখা যাক, আসল চহারাটা কী?
মেটবুrেজর দিজসমােজর কথা আেগi বেলিছ। পি মবে র
আnমািনক ছ’ লk দিজ িমেকর মেধ aেধেকর বিশ রেয়েছ মেটবুrজ
আর পাশবতী মেহশতলায়। eখানকার বংশাnkিমক osাগরেদর দিলেজ
ei কািরগররা কাজ কের। osাগরেদর ৭০% িকnt ‘sিনেয়ািজত’,
eখােন eেদর নাম পিট osাগর। মূলত বাসsানi eেদর কােজর জায়গা,
পিরবার হল ei পিট uেদ ােগর eক grtপূণ কমশিk। যৗথ পিরবারo
রেয়েছ বh। বছেরর িবিভn সমেয় d-পাঁচ-দশজন লাক তারা কােজo
লাগায়। আবার হােত aডার না থাকেল িনেজ aেnর দিলেজ খাটেতo
যায়। aথাৎ যটা বলেত চাiিছ, আমােদর দেশর eক িবশাল kt জুেড়
আেছ সiসব খেট খাoয়া মাnষ, যােদর িমক বা মািলক পিরচয়
মােটi s নয়। সরকাির পিরসংখ ােন যােক ক াজুয়াল oয়াকার বলা
হে , স হয়েতা eকi সে eকজন খতমজুর। যােক কারখানায় দখা
যাে িফটার-িমিst িহেসেব, স হয়েতা eকজন মািলক-চািষ। য বছের
dবার aেnর কাছ থেক জিম িনেয় ভােগ চাষ করেছ, স হয়েতা বছের
চারমাস রাজিমিstর জাগােড়র কােজ মুmাi চেল যাে ।
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কােজর ঘ টা সmিকত ধারণাo eখােন খােট না। পি মবে র িবিভn
জলা থেক য সময়টা হাজার হাজার মাnষ eেস মেটবুrেজর দিলেজ
কাম কের, তখন eরা যতটা পাের কািমেয় নয়। কারণ জাnয়াির থেক
আগেsর মাঝামািঝ পযn দিজিশেlর ‘গেয়র মরsম’, তখন কাজ থােক
না। সসময় aেনেক gােম িফের িগেয় চােষর কাজo কের। আবার বেড়া
কারখানায় দখুন। utরপাড়ার িহnেমাটর কারখানার ষাট বছর হেয় গল।
eখনo সখােন আnমািনক ৫০% িমক gােমর সে যুk; aবাঙািল
িমকেদর ৯৫% gােমর সে যুk। মেটবুrেজর কেশারাম কটন িমল
আরo পুরেনা, eখােন gােমর সে যুk িমেকর সংখ া আরo বিশ।
কৃিষ o a-কৃিষর ei িবশাল িম জগেত eখনo রেয়েছ যৗথ পিরবার।
সরকাির পিরসংখ ান eখােনi ভNুল হেয় যাে । যতi িনিবড় গেবষণা
চলুক না কন, আসল p হল, কান িদক থেক আমােদর ei দশীয়
কমজগতেক দখা হেব? রােTর িদক থেক, পুিঁ জর িদক থেক, সরকাির
সমােজর িদক থেক --- না, রােTয়তর জগেতর িদক থেক, a-পুিঁ জবাদী
জগেতর িদক থেক, বসরকাির সমােজর িদক থেক? pথম িদক থেক
দখেল সংগিঠত িশেlর িদক থেক aসংগিঠেতর িবচার হেব; শহেরর িদক
থেক gামেক দখা হেব। eিদক থেক দখেল pথেমi আসেব চাকির বা
িনেয়ােগর p । য চাকির কের না, তােক বকার বা sিনেয়ািজেতর
খােপ ফলা হেব। যােক sিনেয়ািজত বলা হে , তার িনজs িবশালবিচtময় জগতেক কমসংsােনর আঁেটাসােটা গিNর মেধ বঁেধ ফলার
চ া হেব।

gােম সরকােরর eকশ িদেনর কােজর pকেlর সূেti তাঁর ভাবনা rপ
পেয়িছল, ‘আtমযাদার সে unয়ন : পূণ কমসংsােনর লেk’। তাঁর
আেলাচনায় কখনi সরকাির ভাষায় ‘sিনেয়ািজত’রা --- আমরা যােক
sাধীন গতর খাটােদর জগৎ বলিছ --- আেসিন। িতিন নnীgাম-িস েু রর
pস টেনেছন বেট। িকnt সখােন জনpিতেরােধর সবেচেয় সিkয় শিk
তা িছল ei sাধীন গতর খাটােদর সমাজ। আিম তাঁর কােছ ei pস
তুেলিছলাম। িতিন জবাব িদেয়িছেলন, ‘আিম iনফমাল সkর সmেক
জািন না’। িকnt িতিন বেলিছেলন ‘Tািডশনাল নেলজ িসেsম’-eর কথা।
eটাo বেলিছেলন, ‘Tািডশনাল eলাকায় uৎপাদন কম, িকnt কান চািষ
সখােন আtহত া কেরিন’। আtহত া কান চািষ, কান বকার যুবক বা
কান ধনী ব বসায়ী কrক না কন, আসেল স তা সংকেটর কােছi
আtসমপন করল।
আমরা যিদ আেগকার মnা বা সংকেটর পবgেলা দিখ, দখা যােব
পুিঁ জ pেত ক সংকেট a-পুিঁ জর জগতেক gাস কেরেছ আর তার মধ িদেয়
িনেজর জগেতর aচল aবsােক ফর সচল কের তুেলেছ। সিদক থেক
মnা বা সংকট পুঁিজেক সরাসির সংঘষ থেক পাশ কাটােনার sেযাগ কের
দয়। আেগকার সংকেট দখা গেছ, পিরেবেশর সে পুিঁ জর সংঘাতমূলক
সmকেক নতুন pযুিkগত agগিতর মধ িদেয় eিড়েয় যাoয়া হেয়েছ।
আজ জিম-জ ল-জল বা pকৃিত-পিরেবেশর a-পুিঁ জর জগতেক যখন
পুিঁ জ দখল করেত চাiেছ, সখানকার সমােজর িদক থেক pিতেরাধ
আসেছ। িকnt ei জনpিতেরাধ slেময়াদী। খেট খাoয়া মাnষ ঠকায় না
পড়েল pিতেরােধর পথ নয় না। িনেলo বিশkণ তা sাধীনভােব চািলেয়
যেত পাের না। তারা জীবেনর বিশরভাগ সময় পাশ কািটেয় যেত চায়।
পুিঁ জর সে , রােTর সে , িসিভল সমােজর সে রফা কের িনেজেদর
sাধীন aিstেক বাঁিচেয় রােখ। পুিঁ জর বঁেচ থাকা মােন মুনাফার হার
বািড়েয় চলা; ছােটা কারবাির, পিট osাগর, হকার- ভ ডাররা বঁেচ
থােক যত কম মুনাফায় িকছু uপাজন কের। পুিঁ জর সচল aবsায় যিদ
তারা eেত সফল হয়, তাহেল মnার সময়o তা সmব হেত পাের।
বুিdজীবী o তািttেকরা, আরo s কের বলেল, ভdেলােকরা aেনক
সময় রাT বা পুিঁ জর সে আপসরফায় eকটা যাগসূt (কখনo বা
মধ sতাকারী) িহেসেব কাজ কের। Tড-iuিনয়ন, পািট বা eনিজo-র
ভূিমকাo আদেত তাi। সখােন যটা grtপূণ হেয় oেঠ, কানিদক থেক
দখা হে , কার নজের দখা হে ।

pিতেরাধ o পাশ কাটােনা : পুঁিজ বনাম গতর খাটা জগেতর রাজনীিত
সmpিত বেড়া বিণকেদর সংগঠন a ােসাচ াম-eর iেকা পাlস sািড
নামক eক সমীkায় দখােনা হেয়েছ : জিম aিধgহণ, জ ল o
পিরেবশগত ছাড় iত ািদর পdিতগত সমsায় আটেক আেছ তােদর যসব
pকl --- যার মেধ রেয়েছ isাত, িবd ৎ o গািড় িনমােণর ১৮িট বেড়া
pকl --- তােত ১,৬৪,০০০ মাnষ চাকিরর sেযাগ হারাে । eখােন
পির ার দখা যাে , জিম-জ ল-পিরেবশেক তার িনজs জগেতর িদক
থেক না দেখ চাকিরর িদক থেক দখােনায় pাধাn দoয়া হে । যমন,
মnা বা সংকটo eেসেছ চাকির হারােনার িদক থেক। চাকির aব i
eকটা লাভনীয় বst। eমনকী, sাধীনভােব গতর খাটা পিরবােরo চাকিরর
কদর রেয়েছ। িকnt p হে , ei কাজ বা চাকিরেকi বা আমরা কান
িদক থেক দখব?
rেত য pস আিম eেনিছলাম, aিমত ভাdিড়র পূণ কমসংsােনর
pসে িফের আিস। িতিন gামীণ কমসংsানেক সবেচেয় grt িদেয়েছন।

পাঠকেদর pিত
পিtকা সmেক আপনার মতামত পাঠান। লখা, মতামত, পরামশ পাঠােনা সহ সমs যাগােযােগর িঠকানা
িজেতন নnী
িব ২৩/২ রবীndনগর, ডাক: বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : jiten_nandi@vsnl.net
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িsেফন মাiকেসেলর সে আলাপ
আজ থেক চিbশ বছর আেগ নৃতttিবদ িsেফন মাiকেসল আেমিরকা থেক নপােল আেসন গেবষণার কােজ। পি ম নপােলর eক বিণক কৗম ‘ নoয়ার’- দর utান
িনেয় িতিন কাজ কেরন। িকnt kেম নপােলর সমাজ o আেnালন তাঁর aধ য়েনর িবষয় হেয় oেঠ। িতিন সi িবষেয় লেখন eকিট বi, ‘kাস, sট a া ড sTাgল iন
নপাল’। ‘iকনিমক a া ড পিলিটকাল uiকিল’-র ১০ ম ২০০৮ সংখ ায় নপােলর কিমuিনs পািট (মাoবাদী)-র নতা বাবুরাম ভTরাiেয়র সে তাঁর eবং মির
ডসেশন-eর সাkাৎকার পেড় তাঁেক আমরা িকছু p কির। iিতমেধ তাঁর eকিট সাkাৎকার নয় কিমuিনs পািট (মাoবাদী)-র মুখপt ‘ রড sার’। িতিন আমােদর
p gিলর সংিkp জবাব দoয়ার পর কলকাতায় ১৬ জাnয়াির ২০০৯ আমরা তাঁর সে আরo িকছুটা িবশেদ তাঁর পযেবkণ o ভাবনািচnা িনেয় কথা বিল।
‘ফর e িনu নপাল’ িশেরানােম বাবুরাম ভTরাiেয়র সi সাkাৎকার হয়েতা aেনেক পেড়েছন। য নতুন নপােলর sাগান মাoবাদীরা তুেলিছল ‘সাংিবধািনক সভা’র
িনবাচেনর আেগ, য পিরবতেনর পেk রায় দoয়ার জn তারা নপােলর জনসাধারণেক আhান কেরিছল, তারi eক িবচারমূলক দৃি ভি রেয়েছ িsেফন মাiকেসলেদর
pে । বাবুরাম ভTরাi বেলিছেলন, তাঁরা চান িনেচর তলার জনসাধারণ সরকােরর oপর kমতা pেয়াগ কrক, সংিবধান তিরেত aংশ িনক। িsেফনরা বারবারi p
তুেলিছেলন, কী সi uপায় (means) বা সংগঠন যা িদেয় জনসাধারণ ei কাজ করেত পাের? বাবুরাম ভTরাi utর িদেয়িছেলন, ‘আমরা িকnt তার িনিদ ধরনটা খুঁেজ
পাiিন। সরকার যিদ িবপেথ যায়, কীভােব তার oপর হsেkপ করা হেব? জনসমােবশ ছাড়া আর কীভােব চাপ দoয়া হেব? কীভােব জনসাধারণ রাT ব বsায় হsেkপ
করেব? আমরা তার কল-ক জা খুঁেজ বার করার চ া করিছ।’ eছাড়া িতিন sীকার কেরিছেলন, ‘আমােদর pথম agািধকার আভ nরীণ সmদেক কােজ লাগােনা। িকnt
তা সেtto, আ aেথ, আমােদর িকছু িবেদিশ পুিঁ জ দরকার। anত দীঘেময়ািদ aথৈনিতক unয়েনর জn, pাথিমক পিরকাঠােমা eবং আরo িকছু kেt আমােদর
আnজািতক পুঁিজ ব বহার কের িবিনেয়াগ করেত হেব।’ আিথক নীিতর kেt সমাজতnt aিভমুখী িশl-পুিঁ জবােদর িবকাশ ঘটােনার কথাo িতিন বেলিছেলন। সাম বাদ eবং
সমাজতেnt িমকে ণীর শাসন যিদ তttগতভােব সিঠক হয়, তাহেল পািট-নীিত o রাTনীিতর kেt Tড-iuিনয়েনর কী ভূিমকার কথা তাঁরা ভাবেছন? ei pে র জবােব
ভTরাi sীকার কেরন, ‘আমরা ফ াকিTেত [ িমকেদর] রাজৈনিতক kমতা িহেসেব সংগিঠত করেত পািরিন’।
নপােল kমতাবদেলর ei পটভূিম থেক িsেফন মাiকেসেলর সে আমােদর সংলাপ r হেয়েছ। ‘ রড sার’-eর সে তাঁর আলােপo সi বৃহtর pিkেতর
pস i eেসেছ। আমােদর সংলােপর সে তারo anবাদ আমরা pকাশ করলাম। iংেরিজ থেক পুেরা সংলােপর anবাদ কেরেছন শমীক সরকার eবং aিমতাভ সন।

সিত কােরর সংgােমর সেব r

eবং রাTkমতার জn কানo লড়াiেয় জিড়েয়o নi। anতঃ তখন িছল
না। আিম মেন কির য বুিdজীবীেদর uৎপাদক কাজকেমর সে ঘিন
যাগােযাগ রাখা uিচত, ধু হােত eকটা কলম ধরেলi চলেব না।
pঃ মাকসবাদ সmেক আপনার বাঝাপড়া eবং কীভােব মাকসবাদেক
দেখন স িবষেয় িকছু বলেবন িক?
uঃ আমার িনেজর পাঠ gহণ করার সময় আিম মাকসবােদ pেবশ কির
নৃতtt মারফত। কােজi আেগi জনগেণর সােথ সরাসির মলােমশা করার
িশkা আমার হেয়িছল। নৃতেtt বলেছ, আেগ জনসাধারেণর সে মােসর
পর মাস থােকা, তারপের তুিম িবচার িবে ষণ গেবষণার কাজ r
কেরা। তাi গেবষণার িবষয় হেব সi জনসমি যােদর সােথ তুিম
ঘিন ভােব িমেশেছা। তাi মাkবােদ আিম যখন pেবশ কির তখন তার
পিরচয় হেয়েছ আমার নৃতেttর হাত ধের eবং সিঠকভােব মাkবােদ pেবশ
কির মােkর িনজs লখা পড়ার মেধ িদেয়। কানo টীকাকার বা
ব াখ াকােরর সাহােয নয়, আিম Ngr ডিরস’ থেক পড়া r কির কারণ
eখােনi মাk নৃতািttক ভাবনা িনেয় আেলাচনা চািলেয়েছন। তারপর আিম
Nক ািপটাল’ পিড় eবং সখান থেক আেরা eেগাi। আিম আবার নৃতেtt
িফের আিস আেরা বিশ তথ সমৃd দৃি ভ ী িনেয়। যাiেহাক, eiভােব
আমার মাকসবাদ পড়া। আমার কােছ মােkর সবেচেয় grtপূণ িবষয়
হল dািndক দৃি ভ ী। যখােন আপিন খুব িনিবড়ভােব দখেছন জগৎটা
কী, জগৎেক আপিন eকটা ধারাবািহক সৃি িহেসেব দখেছন। eর dেটা
িদকi খালা – কানিদেক e যাে eবং সটা িনধািরত হে কাথা
থেক eটা eেসেছ স ব াপাের আপনার ব াখ ার oপের।
pঃ আপিন কখন থেক রাজৈনিতক কাজকেমর সােথ যুk?
uঃ ১৯৬০ সােল আেমিরকা যুkরাT যখন বেড়া ধরেনর ঔপিনেবিশক যুেd
িলp হেলা তখন দেশর সব যুবকেকi সামিরক বািহনীেত যাগ দoয়ার
জn পীড়াপীিড় r হল। আিমo সi টানাটািনর মেধ পেড় গলাম।
আমরা eেসিছ Nেকােয়কার’ সংগঠন থেক, আমােদর ধমীয় দৃি ভ ীo
যুdিবেরাধী। ফেল আমােদর পিরবার িছল যুdিবেরাধী। সােথ সােথ আিমo
তাi eবং আমরা তখন aেনক যুdিবেরাধী িমিছল eবং িবেkােভ যাগ
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িsেফন মাiকেসেলর সাkাৎকার িনেয়েছন নপােলর মাoবাদী কিমuিনs
পািটর পk থেক রাশন িকsন।
pঃ আপিন নপােল আপনার কাজ সmেক eবং eকজন বুিdজীবীর
ভূিমকা pসে আপনার কী দৃি ভ ী স িবষেয় িকছু বলুন।
uঃ ১৯৮৫ সােল আিম নপােল কাজ r কির। আিম পি ম নপােল
eকটা সমীkা চািলেয়িছলাম।। আমার িবষয় িছল সখােন ব বসায়ী
সmpদােয়র utান, তারা কান সmেকর িভিtেত eবং সmpদােয়র
মাধ েম, ঔপিনেবিশক ভারত থেক িbিটশ পুিঁ জর য pসার নপাল পযn
ছিড়েয় িগেয়িছল, সi সmpসারেণ aংশgহণ কেরিছল, তা বাঝা।
তাছাড়াo, ব বসায়ীরা gামা েল eকটা ণী িহেসেব কী কের গেড় uঠল
eবং কীভােব ব বসায়ীেদর বাজার নামক pিত ােনর মেধ িদেয় তারা জিম
o anাn uৎপাদক সmিtর oপর িনয়ntণ কােয়ম করল, তাo আমার
িবচায িছল। আিম anাn িজিনস িনেয়o কাজ কেরিছ, যমন রিডo,
eবং Neভােরs হরাl’ যখন pথম কাজ r কের তখন pায় ছ’মাস
আিম তােদর বাতা সmাদক িছলাম। নপােলর আেnালেন সংgাম
কীভােব িবকিশত হে তাo আমার নজের রেখিছ।
বুিdজীবীেদর ভূিমকার pসে বিল, আিম খুব িব াস কির য
বুিdজীবীরা হাত নাংরা কেরi রােখ। আমার ব িkগত জীবেন আিম
বাগান কির o বািড় বানাi। eবং আিম eখন িশখিছ কীভােব কাদামািট
eবং খড় িদেয় sাভািবক বা pাকৃিতক বািড় বানােনা যায়, য বািড়
িসেমে ট তির বািড় থেক আরামpদ তা বেটi, eমনিক যুkরােT য
গাদা গাদা বািড় তির হেয়েছ সgেলার থেকo ভােলা। আিম aেনক
কৃিষ আেnালেনর সােথo যুk হেয়িছ। আিম আেমিরকা যুkরাT জুেড়
আমার সাiেকল চেপ ঘুের sভাবজ কৗমgিলেক pত k কেরিছ --egেলা জনগেণর তির সমবায় (কিমuন) --- আিম মেন কির egেলা
সমাজতেntর আেরক rপ; যিদo egেলা খুবi ছােটা ছােটা o িবি n
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সামািজক pিkয়ায় জিড়েয় পেড়েছ eবং ধীের ধীের oi pিkয়াgেলার
oপর আেরা আরo িনয়ntণ বািড়েয়েছ।
সংgােমর সবেচেয় grtপূণ িবষয় হল, য dিনয়ার জn আমরা
সংgাম করিছ সi dিনয়ােক আমােদর সৃি করেত হেব; eমন কথা
কখেনাi না ভাবা য আমরা গণতnt বা সাম বােদর জn লড়িছ eবং
eকিদন আমরা রাTkমতা দখল করব eবং সাম বাদ পেয় যাব। আমার
মেন হয় না ব াপারটা eiভােব হয়, তামার লড়াiেয়র মেধ যিদ সটা না
থােক যটা তুিম চাiেছা, তাহেল রাTkমতা তামার িনয়ntেণ আসার পের
খুব সহেজi তা eমন eক জায়গায় িগেয় শষ হেব যা সmূণ আলাদা,
eবং যা বh িমকে ণীর িবpেবi ঘেটেছ। যমন, চীন আজ যেথ
পুিঁ জবাদী, সািভেয়ত রািশয়ােত আমরা দেখিছ সামািজক আেnালেনর
ভয়ানক আমলাতntীকরণ। তাi জনসাধারেণর মেধ আমােদর eমন সব
পnা সৃি করা pেয়াজন যােত সরাসির kমতা দখল তারা করেত পাের।
কােজi আমার কােছ সংgােমর জার পড়েব পdিতর oপর যা আমােদর
সবসময় খুেঁ জ খুেঁ জ বর করেত হেব eবং ei পdিতর মেধ i যা থাকেব
তা সৃি করার সংgােমi মূল জার পড়েব।

িদেয়িছলাম। যুd িমেট যাoয়ার পর aেনেকi সংgাম-আেnালন থেক দূের
সের িগেয় anিকছু r করল। আিম যখন নৃতtt পড়েত r করলাম
তখন eকদল মাকসবাদী নৃতািttক আমােক খুব pভািবত করল। তারপর
আিম নপােল eলাম --- eখােন যেহতু eকটা দীঘ লড়াi চলিছল, তাi
ei দশটা আমােক খুব আকৃ করল।
pঃ আপনার কােজর মেধ িদেয়i eমন কানo িচnা আপনার eেসেছ
যােত মেন হেয়েছ য ei ei িজিনসgেলা নপােলর জনগেণর জানা বা
বাঝা দরকার ?
uঃ আমার p হে য নপােলর unয়ন বা িবকাশ িনেয় aেনক কথা
হেয়েছ, িকnt সi কথাgেলা কতটা সামিgক ভাবনা িচnার oপের দাঁিড়েয়
হেয়েছ? আমার িনেজর কাজ থেক আিম ei িসdােn পৗঁেছিছ য, যসব
সমাজgেলােক আমরা Nunত’ বিল সgেলা পুননবীকরণেযাগ শিk,
যমন সৗরশিkর oপর বিশ বিশ কের িনভর না কের পেTািলয়ােমর
শিkেত চলেছ। তাi সমাজgেলা unত বা annত না বেল, আমার মেত
বলা uিচত, সৗরশিkর িভিtেত চািলত সমাজ বা পেTািলয়াম-শিkর
িভিtেত চািলত সমাজ। dভাগ জনকভােব ei পৃিথবীেত সৗরশিkর
িভিtেত চািলত সমাজgেলােক কম মূল দoয়া হেয়েছ। যিদo তােদর
হাজার হাজার বছেরর সমৃd aিভjতা o pচN kশলতা আেছ। যখােন
িশlসমাজ সমsরকম মানিবক কাজকমেক ছঁেট ফেল, পেTািলয়ামশিkর kমতায় সব চািলেয় যাে । যা eখন তার শীষkমতায় আেছ
eবং পরবতী চিlশ বছের যা kেমi িনmমুখী হেব eবং আমােদরেক
pা - পেTািলয়াম যুেগর aবsায় পৗঁেছ দেব। আমার মেত য সমাজ
ভিব েতর কথা ভাবেছ স সৗরশিkর ব বহােরর পdিত কী কের আেরা
বাড়ান যায় সi কথাo ভাবেছ। eবং ei িবষেয় নপােলর pচুর jান
আেছ, সারা পৃিথবীেতo ei jান ছিড়েয় আেছ। eটাo eকটা িবষয় যা
বাঝা দরকার – eরকমi নানা ভাবনা আমার আেছ।
pঃ ভিব েতর সmাবনা o িবপদ সmেক আপিন কী ভাবেছন?
uঃ আমার মেন হয় নপােলর eকটা সববৃহৎ িবপদ হল ei দশ
আnজািতক রাজৈনিতক-aথনীিতর থেক িবি n নয়। সখান থেক িকছু
বার কের আনা eকটা চ ােলে র কাজ, যার জেn জনগণেক pচN sাধীন
sতntভােব কাজকম করেত হেব eবং eর জn তােদরেক aেনক িকছু
ত াগ sীকার করেত হেব। আমার মেন হয় eটা িবপদ য সাধারণ
মাnষেক aেনক িকছু ছেড় িদেয় eক sিনভর জীবনযাপন করেত হেব।
আেরকটা িবপদ হল পািটর আমলাতnt। নতুন নপালেক যিদ eমনভােব
গিঠত করা হয় য তা দলgেলার নতৃেt চলেব; তাহেল িক দলgেলার
িবকাশ uেd o কেমর য সংgাম তা দলgেলার aধীেন থাকেব? aথবা
পািটgেলােক কম-সংgােমর eকটা যnt িহেসেবi দখা হেব, সার aংশ
িহেসেব নয়? ঊনিবংশ শতক থেক পািটgেলা িনেজেদর সােথ বh
তিlতlা বেয় িনেয় আসেছ। ei হল di িবপদ।
pঃ আপিন sাধীন িমকে ণীর সংgােমর oপর জার দন। e িবষেয় িকছু
বলেবন?
uঃ আমার মেন হয় কখনo কখনo সংgামেক আ িবষয় িহেসেব দখা
হয়। িকnt dndমূলক দৃি ভ ীেত িফের গেল দখা যায় য সবসময়i
জাতেক সৃি করার eকটা pিkয়া চালু রেয়েছ eবং সi জni
ঐিতহািসকভােব ণীসংgােমর সৃি হেয়েছ সমােজর িবিভn গা ীর মেধ
িদেয়, যারা oi সমােজi িবকিশত হেয় িনেজেদর দরকােরi িবিভn
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িsেফন মাiকেসল utর িদেয়েছন িজেতন নnীর িবিভn pে র
pঃ বতমান aবsায় নপােল আেমিরকা যুkরােTর সামিরক কমসূচীর
ভিব ৎ কী? িবেশষত সামিরক pিশkণ, Naিফস aফ িডেফn কাaপােরশন’-eর কাজকম িবষেয়?
uঃ ei মুহেূ ত িনি তভােব আিম e িবষেয় বলেত পারব না। তেব
anাn সনাবািহনী যারা আেমিরকার gহীতা তােদর kেt সাধারণভােব
আেমিরকা যুkরােTর সামিরক শিk যা কের থােক aথবা িনেজেদর
sাথেক আ িলকভােব আরo বাড়ােনার জn যা কের থােক, সi িহেসেব
বলেত পাির, তারা পুরেনা সmকgিলেক আেরা িবকিশত করার চ া
করেব। যমন pাচীন রাম, eকবার সাহােয র জn eেল আর িফের তা
যায়i না, বরং িনেজেদর pভাব o uপিsিতর আেরা িবsার ঘটােনার চ া
কের। আিম জািন, আেমিরকা ১৯৮০ eবং ১৯৯০-eর দশেক eখানকার
িমিলটাির aিফসারেদর আেমিরকা িনেয় িগেয় pিত-aভু tােনর pিশkণ
িশিবের eবং anাn সামিরক ঘাঁিটেত pিশkণ িদেয়িছল।
pঃ আপিন p তুেলেছন য নপােল য pিkয়া চলেছ সখােন
হsেkেপর জn জনগেণর uপায় বা সংগঠন কীরকম হেব।
ভেনজুেয়লােত আমরা Nকিমuনাল কাuিnল’-eর মেধ তার eকটা rপ
দেখিছ। নপােল িক সরকম িকছু চােখ পড়েছ? anত িসিপeনeম-eর
ঘাঁিট বা মুkা লgেলােত?
uঃ যসব জায়গাgেলােক মুkা ল বলা হে সখােন আিম যাiিন। তেব
আিম যা জািন তােত oiসব a েলর কাuিnলgেলা িসিপeনeম-eর
aধীন। ভেনজুেয়লা বা দিkণ আেমিরকার ant য কাuিnলgেলা গেড়
uেঠিছল, oখােন আেমিরকার দালাল রাTgেলা রাজৈনিতক কাজকেমর
oপর চরম দমন-পীড়েনর মােঝ য ফাঁকা জায়গা রেখিছল, সখােন।
আিম েনিছ oখােন কাuিnলgেলা pিত া পাoয়ার পর িনদাrণভােব
kেয় গেছ। আমার ধারণা, যা আিম eখােন gামgেলােত িগেয় দেখিছ
তােত দাrণ সmাবনা আেছ। যেহতু বিশরভাগ পুrষ কােজর জn
িবেদেশ বা শহের িগেয় থােক, তাi সাধারণভােব gামgেলােত মিহলারাi
মূল শিk। িবিভn রাজৈনিতক দালালরা ei শিkেক িনবাচনী রাজনীিতেত
আটেক রাখেত চায়। সmবত রাজৈনিতক নতারা o দলতnt, যিদ
সিত কােরর জনশিkর িবেরাধী না বিল, তাহেল িবrপ বলা যায়, কারণ
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জনতা যিদ সিত i uেদ াগী হয়, তাহেল kমতা িনেচর মহেল চেল যােব
eবং তারা kমতা হারােব।
pঃ আপনার সাkাৎকাের আপিন জািতসtা বা কৗমgিলেক িনেয় p
তােলনিন। আমার মেন হয় ei p eবং জািতর s-িনয়ntেণর p
আগামী িদেন uঠেব। ei িবষেয় িকছু আেলাকপাত কrন।
uঃ আমােদর aেনক িকছু করার িছল। মাoবাদীরা জনজািত বা জাতীয়
িবষয়gেলা ধু তােদর sাথিসিdর কােজ লািগেয়েছ eবং তােদর দলভুk
কের পািটর aধীেন রাখার চ া কেরেছ। eখন মেন হয় ei জনজািত
সংগঠনgেলা িনেজরা শিk aজন করেছ eবং িনেজেদর s ার িবrেd
ঘুের দাঁড়াে । আমার িবচাের, বhজািতকেদর কতৃেtর ei dিনয়ায়,
জািতর আtিনয়ntণ eকটা দৃি ম eবং আেরা বেড়া কথা eটা
জািতরােTর ণীচিরেtর কানo পিরবতন ঘটায় না বা বhজািতকেদর
আgাসী শাসেনর বাড়বাড়nেক কানo রকম চ ােল জানায় না,
সাধারণভােব unয়ন iত ািদর নাম কের eেক aপেরর সে গাঁটছড়া
বাঁেধ, িকnt sানীয়ভােব eকi ভাষাভািষ জনসাধারেণর oপর
আিধপত কারী ণীর pিত া ঘটায়। জািতরােTর ভাষাগত o সাংsৃিতক
িভিt eকটা পুরাকথা eবং kমতার জাট বাঁধার িবচাের eটা কখেনাi
বাsব সত িছল না। eর বদেল আিম চাi আ িলক uেদ াগ, আ িলক
sায়ttশাসন o পিরচালনা।
pঃ নপােল কৃিষ o িশlেkেt পুিঁ জর anpেবশ eড়ােনা যায় না। আিম
জানেত চাi সমােজর pেয়াজন কী তা pকাশ করা o তা িনেয় লড়াi
করার জn খেট খাoয়া মাnেষর কতটা শিkশালী সংগঠন আেছ? চালু
Tড iuিনয়ন eবং পািটgেলা ei ভূিমকা িনেত পােরনা বেলi আমার
মেন হয়। আপনার কী মত?
uঃ নপােল Tড iuিনয়নgেলা খুবi শিkশালী। িকnt গাটা দশ যখন
রাজpাসােদর িবrেd ঐক বd হেয়িছল তখন তারা সi শিk দখােত
পােরিন। কারণ, সgেলা পািটgেলার aধীন eবং পািটgেলার িবিভn
লাiন anযায়ী তারা ভাগ হেয় িগেয়িছল। আিম আপনার সােথ eকমত
য, চালু Tড iuিনয়নgেলা, eমনিক চালু পািটgেলাo, সমােজ িকছু
ভূিমকা পালন করেলo, ণীসংgােম কানo uেlখেযাগ বেড়া রদবদল
ঘটােত পারেব। নপাল সহ সবজায়গায়, eকদম তৃণমূল sের eমন সব
সংগঠন গেড় তালা দরকার যােত সাধারণ মাnষ িনেজেদর কাজ বিশ
বিশ কের িনেজরাi পিরচালনা করেত পাের – eটাi আমার anভব।
eটােক আপিন সরাসির গণতnt বা মৗিলক গণতnt (ডাiেরk aর
র ািডক াল) বলেত পােরন।
pঃ িশkা ব বsার oপর ভাবনা বা কাজকম কী? মুkা লgেলােত anত
কানoরকম পরীkা িনরীkা হেয়েছ িক?
uঃ আিম যতদূর জািন তােত িশkা িনেয় তমন কানo পরীkামূলক িকছু
হয়িন। আমার মেন হয় মাoবাদীরা িকছু বুিল আoেড় যাoয়ােতi বিশ
ব s িছল। যিদo eটা হয়েতা যুবশিkেক uেদ াগী কেরেছ, িকnt পুরেনা
ব বsার বুিল কপচােনােত কানo পিরবতন আনেত পােরিন। eকটা িবমূত
িশkাসূচী বা আদেশর পিরবেত sুলব বsা ভেঙ িদেয়, জনসাধারেণর
যমন যমন পিরিsিত, aবsা বা সমsার মুেখামুিখ পড়েছ সi anযায়ী
r কের নানারকম ভাবনায় o কােজ িনযুk করার মাধ েম িশkাদান
করার পেki আমার মত।

িজেতন : রড sাের আপনার য সাkাৎকারিট pকািশত হেয়িছল ...
তােত িকছু p িছল, খুব pেয়াজনীয়। যমন, বুিdজীবীর ভূিমকা। আিম
eখনo খুজ
ঁ িছ, বুিdজীবীর ভূিমকা কী হoয়া uিচত, সটা।
িsেফন : আিমo। কাযত, আিম eকটা uেদ াগ িনি , eকটা নতুন
ধরেনর িব িবদ ালয় খালার। যা gামিভিtক। যখােন িশkার
বিশরভাগটাi আসেব gােমর মাnেষর কাছ থেক। কারণ আমার মেন হয়
আমােদর িশkাব বsা, স আেমিরকা হাক আর an জায়গার, তা
মাnষেক ei eকিবংশ শতেকর জn তির করেত পারেছ না। ei শতেক
আমােদর তেলর ভাঁড়ার ফুিরেয় যাে । আরo aেনক পিরবতেনর ধাkা
আসেত চেলেছ। আমােদর বা ারা িবংশ শতেকর, কখনo বা যন
ঊনিবংশ শতেকর পৃিথবীর জn িশিkত হে । িকnt তােদর eকিবংশ
শতেকর জn িশিkত হoয়া pেয়াজন। eকিবংশ শতেক তল শষ হেয়
যােব আর আমােদর ei শহর, বেড়া বেড়া শহরgেলা দাঁিড়েয় রেয়েছ oi
পেTািলয়ােমর oপর।
িজেতন : eটা আমােদর তথাকিথত unয়েনর সে যুk।
িsেফন : pেফসর uiিলয়াম চmারিলন ei unয়ন কথাটা ব বহার কেরন
না। বেলন বািণিজ কীকরণ বা কমািশয়ালাiেজশন। িতিন eখনo বঁেচ
আেছন। eবং বলা যায়, সালার িভিtক সমাজ না পেTািলয়াম িভিtক
সমাজ। পেTািলয়াম িভিtক সমাজ pকৃিতর oপর সমs িকছু করেত
পাের তল আহরেণর জn, আর eর িভিtেত স আমােদর সােথ pকৃিতর
সােথ য জিটল সmক, তা
ংস কের। আমরা সmূণভােব
পেTািলয়ােমর oপর িনভরশীল হেয় পিড়। আমার িব াস, আমােদর সমs
ধরেনর দkতা, jান eবং আকর রেয়েছ পেTািলয়ােমর পূেব আমরা যা
িনেয় বাঁচতাম, সখােন িফের যাবার জn।
িজেতন : আেমিরকায় হয়েতা eটার চচা িচnার জগেতo করা সmব।
িকnt নপােল পিরিsিত আলাদা। আিম সখােন দেখিছ, দশটার eকটা
বেড়া aংেশ কানo মাটরগািড়র জn রাsা নi। তাi সখােন
পেTািলয়ােমর oপর িনভরশীলতা eকটা বেড়া aংেশর sাভািবকভােবi
নi।
িsেফন : হেত পাের। িকnt নপােলর gামgিল থেক pচুর মাnষ, ছেলরা
eবং মেয়রা শহের কােজ আসেছ। তাi সখােন শহর eবং gােমর মেধ
eকটা পারsিরক িনভরশীলতা আেছ।
শমীক : কন ei মাiেgশন?
িsেফন : আিম আমার গেবষণার কাজ করেত িগেয় দেখিছ, নপােল
বhিদন ধের gামgিলেত Nমােচ ট ক ািপটাল'-eর পিনেTশন আেছ।
ঊনিবংশ শতেকর মাঝামািঝ থেকi মেন হয় eর সূচনা।
শমীক : তা িক ভারতীয় পুিঁ জ?
িsেফন : eটা িbিটশ emায়ােরর সােথ যুk। তেব ভারেতo যমন pচুর
sানীয় ব বসায়ী কাজ কেরেছ বা কের, তমিন নপােলo pচুর sানীয়
ব বসায়ী কাজ কের।
িজেতন : eরা িক কানo িনিদ কৗেমর সােথ যুk?
িsেফন : hাঁ। নoয়ার- দর সােথ। eরা কাঠমাNুর। আিম কাজ করেত
িগেয় দেখিছ, eরা আেs আেs কাঠমাNু থেক গাটা নপােল ছিড়েয়
পেড়েছ, gােম gােম eবং তারপর সখানকার জিম-জায়গার মািলক হেয়
বেসেছ। ছােটা ছােটা শহর বা gােমর বাজারgেলার বেড়া শিk হেয়েছ,
আর তীথsানgেলােতo eরা কাজ কের। eরা eকটা ১০০ িকিম জায়গা
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মােচে টর কােছ। eজn eকটা ekpয়েটশেনর সn রেয়েছ মাnেষর
মেধ । eছাড়া ei িশkার pসােরর কারেণ মাnেষর মেধ anাn সmাবনা
সmেক eকটা ধারণাo তির হেয়েছ। gােম gােম মাnেষর মেধ eকটা
যাগােযাগ তির হেয়েছ। eকটা sািড করেত িগেয় আমরা দেখিছলাম,
iueস eiড-eর িলটােরিস pাgাম যখােন চেলেছ, সখােন ei
আেnালেনর eকটা বেড়া kt তির হেয়েছ। মাoবাদী আেnালেন
মিহলােদর aংশgহণ হেয়েছ।
িজেতন : মিহলােদর aংশgহণ?
িsেফন : hাঁ। eকটা জায়গায় iueস eiড মিহলােদর সাkরতা pাgাম
করিছল। তারা ভাবেতo পােরিন, হয়েতা চায়oিন, সi জায়গার মিহলারা
সবাi মাoবাদী আেnালেন যাগ িদেয় িদল। আমার মেন হয় eটা eকটা
আনekেপেkড বাiেpাডাk।
িজেতন : ei িলটােরিস pাgােমর সংগঠক িক eকটা eনিজo না eকটা
eনিজo নটoয়ক?
িsেফন : আমার মেন হয় iueস eiড সােপােটড eকটা eনিজo (নাম
মেন নi) সারা নপােল ei সাkরতা কমসূিচটা চালায়। তারা বেল য
তারা পাoেলা iিরর িশkানীিত মেন চেল। িকnt তারা টkটবুক
ব বহার কের, যা iিরর িশkানীিতর, যা খুব oেপন eে ডড, তার সােথ
মােটi মেল না। তােদর kকবুক মাকা িশkার সােথ। যা িকনা িকছু p
আর তার utর --- ei িনেয়। তােত eiসব gােমর পণpথা iত ািদ
িনেয় িবিভn pে াtর থােক। iueস eiড আেমিরকান সরকােরর
সােপােটড pাgাম।
িজেতন : ei ধরেনর ঘটনা কেব থেক r হল?
িsেফন : আমার মেন হয়, ১৯৯১ আেnালেনর পর থেকi।
িজেতন : ১৯৭৮ সােল আিম তখন ছাt, dগাপুর আর i কেলেজ। তখন
eকজন নপািল ছাt eেসিছল আমােদর কােছ, তার কােছ েনিছলাম,
তখন নপােল eকটা খুব শিkশালী ছাt আেnালন হে ।
িsেফনঃ আসেল নপােল eরকম বh আেnালন হেয়েছ। সi
iিতহাসgেলা চাপা পড়া iিতহাস। পৃিtনারায়ণ শােহর সমেয় গাখা
eলাকায় eকটা আেnালন হেয়িছল। …
িজেতন : মাoবাদীরা কীভােব ei আেnালন তির করল?
িsেফন : আমার মেন হয় তারা eকটা uবরা জিমেত চাষ কেরেছ।
কংেgস পািট মাnেষর aসেnাষ িনেয় কাজ করার চ াo কেরিন।
িজেতন : িকnt মাnষ eiরকম astধারী আেnালেন গল?
িsেফন : আিম সটা িঠক বলেত পারব না। আিম মাoবাদী কমীেদর
কােছ যা েনিছ, তারা মাnেষর কাছ থেক pচুর সমথন পেয়েছ। আমার
ব িkগত মত হল তারা eকটু সেkিরয়ান। আিম eকটা তামাং জনেগা ীর
gােমর কথা জািন, সখানকার eকজন লাক আমােক বেলিছল, সখােন
যিদo চািষ eবং মজীবী মাnষরা থােক, সখােন কংেgস পািটর খুব
জার। সখােন মাoবাদীরা সংকীণতার কারেণ pভাব িবsার করেত
পােরিন বেল মেন হয়। যিদ তারা পািটর টােম না দেখ ণীর টােম
দখত, তাহেল সখােন তারা pভাব িবsার করেত পারত। আরo aেনক
মাnষেক ei আেnালেন আনেত পারত।
িজেতন : ei তামাং gামটা নপােলর কাথায়?
িsেফন : ei তামাং gামটা কাঠমাNুর utের।
িজেতন : ei a লটা িলবােরেটড a েলর মেধ পেড় না?

জুেড় কাজ কের। ছােটা ছােটা বাজার, দাকানজুেড়। আর eভােবi eরা
gামgিলেক িনয়ntণo কের। ১৯২০ সােলর মেধ i ঐিতhবাহী sানীয় বst
তিরর ব াপারিট ংস হেয় যায়। সবাi ঋেণ জিড়েয় পেড় oi
মােচ টেদর কােছ। eটা আমার মেন হয় গাটা নপাল জুেড়i ঘেটেছ।
তাছাড়াo gােম জিমদারেদর সমsা আেছ। তাi aেনেকi নতুন sেযাগ
খুেঁ জেছ gােমর বাiের িগেয়।
শমীক : sেযাগ মােন?
িsেফন : টাকাকিড়। মােঝ মােঝ gামgিলেত eকটা ডসপােরট aবsা
তির হয়। গত িতিরশ বছের gামgিলেত পুিঁ জবাদী সmক aেনক
বদেলেছ। আেগ gামবাসীেদর সােথ মােচ ট বা জিমদােররo eকটা sানীয়,
ব িkগত সmক িছল। eটা জেনi য তারা gােমর মাnষেক শাষণ
করেছ। aেনক সময় মাnষ ডসপােরট aবsায় তােদর কােছ চেল যেত
পারত। িকnt eখন স সব সmেকরo aেনক বািণিজ কীকরণ বা
কমািশয়ালাiেজশন হেয়েছ। তখন মাnষ gাম ছেড় যাে শহের aেথর
সnােন। আিম eরকম gােমর কথা জািন, যখােন সমs পুrষ চেল
eেসেছ শহের। মেয়রা কবল gােম আেছ। পুrষরা gােম aথ িনেয়
আসেছ। আর eকটা ব াপার হল gােমর sুল-ব বsা। গাটা
িশkাব বsাটার gামীণ জীবেনর সে কানo সmক নi। তাi ei
িশkাব বsায় যারা িশিkত হে , তারা gােম আর তােদর কানo জায়গা
খুেঁ জ পাে না। sুলgেলা তােদর িশkার মেধ িদেয় কমবয়সীেদর যাগ
কের তালার বদেল aেযাগ কের তুলেছ।
িজেতন : নপােল িক কানo ঐিতhগত sুল আেছ?
িsেফন : hাঁ, আিম আমার বৗেয়র কােছ েনিছ, তারা ঐ ধরেনর
bাhণেদর চালােনা sুেল পেড়েছ। তাছাড়াo বা ারা ছাটেবলা থেক
শেখ চােষর কাজ, ঘেরর কাজ। eমনিক আমার দখােশানাo তা gােম
গেল বা ারাi কের। eigেলার ভােলা সmাবনা আেছ।
িজেতন : আপিন য বুিdজীিবর ভূিমকা কী তা খুেঁ জেছন বলেলন, তা িক
eকটা sানীয় pকl নািক eর eকটা gাবাল িবsার আেছ?
িsেফন : না না। আিম sানীয়ভােব কাজ কির, িকnt gাবাল কনেটkটe। আমরা gামিভিtক িব িবদ ালয় বানােনার চ া করিছ।
শমীক : সারনােথ eকটা ei ধরেনর pকl আেছ। লাকিবদ ার pকl।
sনীল সহsবুেdরা তির কেরেছন ‘িবদ া ম’।
িজেতন : oরা য কনেসpটার oপর কাজ কের সটােক বেল নেলজ
T ািডশন, T ািডশনাল নেলজ নয়।
িsেফন : আিম aব ei T ািডশন কথাটার িkিটক। হেত পাের সটা
পুরেনা eকটা িকছু, িকnt নৃতttিবদ ার চাখ িদেয় দখেল T ািডশন কথাটার
মেধ িদেয় iিতহাসেক আuট aফ কনেটkট, আuট aফ িপপল দখা হেয়
যায়। আিম oi মােচ ট gামgিলেত দেখিছ মাnষ পিরবতনেক iিতহােসর
মেধ থেকi িনে । iিতহােসর মেধ তারা সmৃk। ei gামgিলেকo
তারা তির কেরিছল িবিভn জায়গা থেক ঘুের ঘুের eেস। িবিভn
মাiেg ট grপ িবিভn gাম তির কেরেছ।
শমীক : ei কনেটkট-eর oপর দাঁিড়েয় মাoবাদী পািটর নতৃেt য
আেnালন তােক আপিন কীভােব দেখন? মােন, কী সi সামািজক
ডায়নািমক যা ei আেnালনেক তির করল?
িsেফন : আসেল নপােলর gামgিলেত eকটা ডট-বে ডজ (ঋেণর
বnন) ব বsা রেয়েছ। eটা িঠক sভাির বা সাফডম নয়। gােমর
বিশরভাগ মাnষ, eমনিক যারা spিতি ত, তােদরo ঋণ রেয়েছ।
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িsেফন : hাঁ, আিমo েনিছ। আিম eর িডেটলটা জািন না। তাছাড়াo
oখােন pচN eবং বাবুরােমর মেধ o eকটা িবেরাধ আেছ। িকnt বাবুরাম
eখন চুপচাপ।
িজেতন : আপিন বাবুরামেক eকটা সাkাৎকাের িজেjস কেরিছেলন,
আপনারা Nতলা থেক চাপ’ দoয়ার জn কী পদেkপ িনে ন? আর
eক জায়গায় িজেjস কেরিছেলন, মাnেষর Nিমnস’ বা uপায়টা কী, যার
মেধ িদেয় স কনিsিটu ট a ােসmিলেত চাপ িদেত পারেব?
িsেফন : hাঁ, তারা utর িদেয়িছল, য মাnষ রাsায় নামেব। িকnt
সসব িকছুi হয়িন। … eছাড়াo পািটেত আর eকটা িবতক আেছ।
alবয়s ক াডারেদর সে পািট নতৃেtর। আিম িকছু alবয়sেদর সােথ
কথা বেলিছলাম, তখন েনিছলাম, ei গাটা pিkয়াটােত তােদর মত
নoয়া হয়িন।
… eরপর িস ুর eবং নnীgাম িনেয় িকছুkণ কথা হয়।
শমীক : আমােদর দেশ iদানীং য জনআেnালনgেলা হে , সখােন
মাoবাদী বা anাn রাজৈনিতক দলgেলার খুব eকটা নতৃt িদেত পারেছ
না। নপােল সটা পেরেছ।
িsেফন : আমার মেন হয় যিদ মাnষ আরo িকছুটা সেচতন হত, তাহেল
নপােলo পারত না।
িজেতন : eবং মাnেষর ei আেnালনgেলা হেয়েছ eকটা aিহংস পেথ।
eটা pথম r হেয়িছল মিণপুের ২০০৪ সােল। মেনারমা নােমর eক
মিণপুরী মিহলােক ভারতীয় সনাবািহনী ধষণ o হত া কেরিছল, তার
pিতবােদ imেলর iমা কiেথল নােমর বাজারটা থেক বােরা জন মােয়র
বয়সী মিহলা ভারতীয় আিমর আসাম রাiেফল িবভােগর সদর দফতেরর
সামেন িগেয় িনেজেদর বসন খুেল ফেল বেলিছল, ‘eেসা আমােদর ধষণ
কেরা। আমােদর হত া কেরা’। oটা িছল eকটা মাড় ঘারােনা ঘটনা।
তার পেরi গাটা মিণপুর pিতবােদ ফেট পেড়। সরকার aিনিদ কােলর
জn কাফু জাির করেত বাধ হয়। eটা িছল eকটা সরাসির লড়াi।
ডাiেরk a াকশন। িকnt eটা িছল aিহংস।
িsেফন : িকnt নপােল eiরকমi eকটা uলেটা ঘটনা ঘেটিছল। eকবার
গৃহযুd শষ হবার বছর d’ য়ক আেগ eক জায়গায় eক মাoবাদী মিহলা
sায়াড িমিলটািরর হােত পেড়। িমিলটাির তােদর আtসমপেনর জn দশ
িমিনট সময় দয়। মাoবাদীরা ভেবিছল, ei দশ িমিনেটর মেধ হয়েতা
িপছন থেক কানo মাoবাদী sায়াড eেস পড়েব। িকnt তা হয়িন।
বদেল eেসিছল আেরকিট িমিলটাির sায়াড, ফেল তারা dিদক থেকi
ঘরােটােপ পেড় যায়। তখন মিহলা নtী তাঁর জামা খুেল ফেলন, তারা
ভেবিছল আিম হয়েতা তাহেল তাঁেক ধরেত পারেব না। িকnt সে সে
িমিলটাির তাঁর বুেক gিল কের দয়। eটা মাoবাদীেদর পেk eকটা বেড়া
ধাkা িছল। কবল aিতিরk আtিব ােসর জn eটা হেয়িছল। eবং eটা
নপােলর গৃহযুেd eকটা মাড় ঘারােনা িদক িছল। আজেক ei পৃিথবীর
যুdিবgেহ মেয়েদর eকটা dবল জায়গা বেল ধরা হয় eবং তােদর কbা
করার চ া থােক। আিম জািন না, eটা আমার মেন হয়।
িজেতন : মিণপুেরর আেnালনটা aেনকিদন পের eকটা বেড়া আেnালন
িছল। pধানমntী পযn oেদর সে আেলাচনায় বসেত বাধ হন। …
িsেফন : aেনক সময় আেnালনেক তার pিkত থেক আলাদা কের
দখােনার চ া হয়। যমন আমােদর আেমিরকােত কােলােদর আেnালেন
রাজা পােকর কথা আেস। eমন ভােব দখােনা হয় যন বা রাজা পাক
eকিদন বােস বণৈবষেম র pিতবাদ কেরিছেলন আর আেমিরকায়

িsেফন : না। আিম জািন না, ei িলবােরেটড কথাটােক eখন কীভােব
দখা uিচত?
শমীক : আমরাo ei িলবােরেটড কথাটােক তথাকিথত aেথi ব বহার
করিছ।
িsেফন : hাঁ, তাi করা দরকার।
িজেতন : আিম তােদর বয়ােন কথাটা বলিছ। তারা বেলিছল য সtর
শতাংশ নপাল িলবােরেটড, pভৃিত...
িsেফন : িঠক আেছ। আমার মেন হয় eকথাটা বশ aপিটিমিsক eকটা
কথা। আসল কথাটা হল, সtর শতাংশ eলাকা aথাৎ gামgেলােত
সরকার বশ dবল িছল, তােদর সংগঠনo মজবুত িছল না। সরকােরর
খুব eকটা িনয়ntণ িছল না।
িজেতন : eটা eকটা sাভািবক ব াপার।
িsেফন : hাঁ। আর oi সব জায়গা থেক সরকার পািলেয় চেল আেস
তােদর জলা সদরgেলােত।
শমীক : আিম পি মবে র লােগায়া eকটা নপািল gােম দেখিছলাম
সরকাির দpরgেলা, থানা, কৃিষ িবকাশ কnd eসব পােড়া বািড়র মেতা
পেড় আেছ। কu নi। েনিছলাম নািক ei থানায় মাoবাদীরা eকবার
বাম মেরিছল, তারপর থেক ei a েল থানােক িঘের য d-eকটা
সরকাির দpর িছল, সখানকার কমীরা সব পািলেয় গেছ। িব s থানার
গােয় লখা িছল নপািল কিমuিনs পািট মাoবাদীর দoয়াল িলখন,
Njােন চার, নপাল ছাড়।’
িsেফন : সi সব জায়গায় oরা িবকl সরকার, তােদর িনেজেদর
সরকার বসােনার জn খুব চ া কের। িকnt আিম জািন না তারা
সgেলােক কতটা গণতািntক করেত পেরিছল। কারণ oi aবsার sেযােগ
eলাকার বশ িকছু pভাবশালী লাক ast বািগেয় নয় eবং মাoবাদীেদর
নােম তারাi শাসন করেত থােক --- eরকম িবিচt সব ঘটনাo ঘেটিছল।
িজেতন : িকnt কীভােব তারা শষ পযn i টারেভন করেত পারল
সংসদীয় চtের? তােদর শিkটা কী িছল?
িsেফন : আিম েনিছ, eখন মাoবাদীরাi িবিভn gােম সাkরতা
কমসূচীgেলা িনে । আিম আরo খাঁজ িনেত চাi ei িবষয়টা িনেয়।
eটা eকটা পিজিটভ ব াপার হেত পাের। আমার ভাবনা হল, তােদর
নতৃেtর কndীয় সরকােরর বাiের থাকা uিচত িছল। বরং তােদর
eiরকম গণতািntক কাঠােমা তিরেত জার দoয়া uিচত িছল, যখােন
মাnষ তােদর িনেজেদর মাnষেক িনেজরাi বাছেত পাের। আমার মেন হয়
ei কাঠােমাগত িবpবটা কানo eকটা রাT দখেলর থেক aেনক বেড়া
ব াপার। আজেকর dিনয়ায় কানo রাTi sাধীন সttা নয়, oয়াl ব াে র
িনয়ntণ রেয়েছ। রাTীয় আিধকািরক eবং সিচবরা ei শিkশালী বাiেরর
শিkর মূল। eবং eর ফেল তারা িডসেkিডেটড হেব। আমার মেন হয়
তােদর কাঠােমাগত ব াপারটােতi grt দoয়া দরকার িছল, যােত
কndীয় সরকাের মাnষ aংশgহণ করেত পাের। তােত ক’িদন দির হেলo
তারাi uপকৃত হত।
শমীক : আিম েনিছ oখােন মাoবাদী পািটর মেধ eকটা িবতক চলেছ,
িকরণ লাiন eবং pচN লাiন িনেয়। আপিন িক e ব াপাের িকছু
জােনন?
িsেফন : িকরণ মােন তুিম িক িমিলটাির কম া ডােরর কথা বলছ?
শমীক : মেন হয়, hাঁ।
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িsেফন : আিম েনিছ, মাoবাদীরা নপােল গণ-সাkরতা কমসূচী
িনেয়েছ। আমার মেন হয় eটা সিত কােরর eকটা সmাবনাময় পদেkপ।
শমীক : কী ধরেনর গণ-সাkরতা কমসূচী?
িsেফন : সটাi আমারo p ।
িজেতন : কানo বi-পt আেছ িক?
িsেফন : মােন?
িজেতন : মােন তারা যা করেত চাiেছ তা সmেক তারা য লাকেক
জানােব, তা কীভােব?
িsেফন : নপােল pচুর কাগজ আেছ। আেমিরকার মেতা নয়, য
কেয়কটা মাt কাগেজর মেনাপিল। তাছাড়া নপােল কেয়কটা কিমuিনিট
রিডo আেছ। সখােনo aব di ধরেনর uেদ াগ আেছ। eকটা uেদ াগ
eনিজo-রা চালায়। আর eকটা চালায় কিমuিনিট। ধrন eকটা gােম
িতনশ মাnষ আেছ। তারাi ২৪ ঘ টার eকটা িডিজটাল রিডo sশন
চালায়। আমােদর আেমিরকােতo eরকম বশ িকছু আেছ ... র ািডকালরা
সখােন ei মাধ মটােক িচরকাল ব বহার কের eেসেছ। িভেয়তনাম যুেdর
সময় eটা pিতবােদর eকটা বেড়া মাধ ম িছল।
িজেতন : আর সখােন িp ট িমিডয়ায়?
িsেফন : িছল aেনকgেলা। িকnt সgেলা খুব pািnক। িটিভর pভাব
খুব বিশ।
শমীক : িকnt কিমuিনিট রিডo কীভােব সারভাiভ কের?
িsেফন : আমরা pিত িতন-চারমাস anর ফা ড তুিল কিমuিনিটর মেধ
থেক। িবিভn pাgােমর মােঝ মােঝ eটা কন দরকার তা ব াখ া করা
হয়। িকnt eখন সটা বশ কিঠন হেয় দাঁিড়েয়েছ সখানকার লােকেদর
পেk। আেমিরকার aথনীিতর বহাল দশার জn।
শমীক : uiিকিপিডয়াo সমsায় পেড়েছ eজn, মাnষ aতটা anদান
িদেত পারেছ না।
িsেফন : hাঁ। তেব মেন হয় oরা তুেল ফেলেছ। িকnt লােকর কােছ
aেনকটা বলেত হেয়েছ।
িজেতন : আপিন িক ei সাkাৎকােরর পর আর িকছু িলেখেছন?
িsেফন : আিম আসেল eখন মেজ আিছ জিবক চাষ, pাকৃিতক
গৃহিনমাণ, মািটর পাt (থালাবাসন) তির eবং gামজীবন িনেয়। নপাল
eবং আেমিরকা --- di জায়গােতi। আেমিরকােত eকটা pাকৃিতক
গৃহিনমাণ আেnালন আেছ। মািট, খড় িদেয় বািড় তির করা হয়। সgেলা
সিত i খুব snর। িসেমে টর চেয় aেনক snর। eটােত aব
ম
eকটু বিশ লােগ। আেমিরকায় যােদর বিশ পয়সা নi, তারা egেলা
বািনেয় নয়।
শমীক : ভারেত মাnষ িনেজরাi egেলা তির কের।
িsেফন : hাঁ। ei টকিনকটা হাজার হাজার বছেরর পুরেনা।
িজেতন : নপােলo তা ei ধরেনর ঘর আেছ?
িsেফন : hাঁ। আিম চাiিছ oখােন eরকম eকটা বািড় বানােত। আর
আেছ রেকট sাভ। ei sােভ jালািনটা পুেরাটা পােড়। সাধারণত
কাঠ ব বহার করা হয়। মািট আর খড় িদেয় গা-টা বানােনা হয় যােত
তাপটা বাiের বিরেয় না যায়। হাoয়া দoয়ার জায়গা আেছ। eিশয়া,
লািতন আেমিরকা, আি কায় ei ধরেনর unেনর বhল ব বহার আেছ।

বণিবেdষিবেরাধী গণ-আেnালন r হেয় গল। িকnt বাsেব রাজা পাক
eকটা সংগঠেনর সদs িছেলন। তারা aেনকিদন থেকi pstিত িনেয়িছল
ei ধরেনর ঘটনার জn। িকnt eটা চেপ যাoয়া হয়।
িজেতন : eকটা িবখ াত মিণপুরী নাটক, যটা ei ঘটনার চেয় পুরেনা,
সটার নাম dৗপদী, সটােতo দখােনা হেয়িছল eরকম eকটা ঘটনা।
dৗপদী eকজন সশst সংgােম িব াসী জি । তা স দীঘিদন ধের লড়াi
করেত করেত kাn হেয় পেড়েছ। িমিলটাির তােক জ েল িঘের ফেলেছ।
ধরা পরার pাকমুhেত স তার বসন খুেল ফলেছ। সটাi শষ দৃ । …
নnীgােম মাnেষর ঐিতh আেছ, oiভােব রাsা কাটার। sাধীনতা
আেnালেনর সময় ১৯৪২-e নnীgােমর কােছi sাধীন তাmিলp সরকার
তির হেয়িছল মিহষাদেল। তখনo নnীgােম eiরকম ভােবi রাsা কেট
ফলা হেয়িছল iংেরজেক আটকােনার জn।
িsেফন : নপােলo কাঠমাNু uপত কার আেশপােশ িনেজেদর সরকার
তির কেরিছল। eফeম রিডo িছল তােদর। শানা যত, Nেরিডo ি
নপাল’।
িজেতন : সi সমেয় মহাtা গাnী িছেলন নতৃেt। িতিনi sাগানgেলা
তির কেরিছেলন। লবণ সত াgহ, ভারত ছােড়া আেnালন। কিমuিনsরা
সi সময় sাগানgেলা তির করেত ব থ হয়।
িsেফন : আিম বামপnীেদর বয়ােন েনিছ, গাnী পের pিতিবpবী ভূিমকা
িনেয়িছেলন …
িজেতন : আপিন িক গাnীর খািদ আেnালন সmেক পেড়েছন?
িsেফন : hাঁ িকছুটা জািন।
িজেতন : আপিন কী মেন কেরন, নপােল মাoবাদীরা িক জনআেnালেনর
মেনাভােবর সে িনেজেদর মলােত পারেছ?
িsেফন : আিম িঠক জািন না। আিম পের আপনােদর ei িবষেয় বলার
চ া করব। আিম চাiব য তারা িশlায়েনর মাধ েমর unয়েনর রাsায়
না যাক। চােষর oপর তােদর িনভর করা ভােলা, তাহেল তারা --- আিম
যটােক বলিছ কমািশয়ালাiেজশন --- সটা eড়ােত পারেব। আিম জািন
না, তােদর কানo ভােলা িবকেlর কথা মাথায় আেছ িকনা।
িজেতন : আপিন সাkাৎকাের বেলিছেলন, … নপােল আপনার কী মেন
হয়, pিkয়াgেলা কী, যgেলার ভিব েত সmাবনা আেছ, আজেকর িদেন
তা ছােটা হেলo?
িsেফন : আিম িনিদ কের বলেত পারব না। নপােলর gামgিলেত pচN
kমতা আেছ। pচুর সmাবনা আেছ। আিম সািজেয় gিছেয় বলেত পারব
না। িকnt সখােন aেনক ধরেনর িজিনস আেছ। কিমuিনিট রিডo r
হেয়িছল। আিম e সmেক আপনােদর পের জানােত পাির।
িজেতন : আমরা চাiিছ নপােল িগেয় সরাসির দখেত য কী হে ,
কারণ আমরা eখান থেক বুঝেত পারিছ না। আর আমােদর eখােন
নপােলর আেnালন aেনক আশা জািগেয়িছল।
িsেফন : hাঁ। আেমিরকােতo।
িজেতন : aব যারা বলেছ য নপােল খুব ভােলা eকটা িজিনস হে ,
তারা গাল গাল কের কথাটা বলেত পারেছ। কংিkট ভােব িকছু বলেত
পারা যাে না।
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নহািটর গৗিরপুর জুট িমল

ব না o ঘুের দাঁড়ােনার কািহনী
শীেষnd দt
যেত মেন আেস িসnু সভ তার কথা। eক মৃত নগরীর uপাখ ান।
মাnেষর লােভi হািরেয় গিছল সi সভ তা। য সভ তা মাnেষর dারাi
সৃ । িকংবা িমেলর কানo ভা া iমারেতর িসঁিড় িদেয় uঠেত uঠেত
যখন দয়ােল গজােনা বটবৃেkর ডােল কানo সরীসৃপ দশন হয়, তখন
মেন পেড় যায় রবীndনাথ ঠাkেরর ‘kুিধত পাষাণ’ eর কথা! জলা-জ ল
ভদ কের ক যন বেল oেঠ, ‘সব ঝুট hায়, সব ঝুট hায়’। hাঁ। ঝুট
সবময়। কানটা ঝুট নয় বলুন? আজেকর pজেnর কানo তrণেক যিদ
গিরফার সi sেণাjjল িদনgিলর কথা কানo pধান বেল, তাহেল স
তা বলেবi – ‘সব ঝুট hায়। িকংবা সেnাষ kমারী gpা য িমক
আেnালেনর জn িদেয় গিছেলন, তাঁর utরসূরীরা আজ যা কের
বড়াে , তা দেখ কানo বৃd িমক বেল uঠেতi পােরন --- ‘সব ঝুট
hায়’। ei সমৃd জনপদিটেক মেহে াদােরার মেতা মৃত নগরীেত rপাnর
করার য ধারাবািহক ক ািরশমা --- তা দখােনার সূtপাত কেরেছ
মািলকে ণী, আর তা দখােনার শষ দৃ রিচত করেছ বেড়া বেড়া বাম
নতারা। adুত ব াপার, কবল জুট িমলi নয়। নহািটর সমs িমলi বn
হেয় যাে , aথবা বেnর পেথ eিগেয় চেলেছ। গৗিরপুেরর চারিট
কারখানা। সবকিট বn। কারণ? aজানা, aবাsব eবং িমথ া। স
ছিবgেলাo দখা দরকার। কারণ সব িকছুi সmিকত।
জনসন a া ড িনকলসন
আnজািতক খ ািতসmn রং কারখানা। ভাল বতন, সাবিসিড দoয়া
ক াি টেন নামমাt মূেল র খাবার, আবাসেনর sব বsা --- সব িনেয় বশ
জমজমাটভােব চলত eিট। ১৮ িডেসmর ২০০৪ সাল। মiনেটnােnর জn
িতনমাস বn থাকেব ঘাষণা কের কারখানািট বn কের দoয়া হয়। আজ,
চার বছর aিতkাn। মiনেটnােnর িকছু হয় িন। কারখানাo খালার
নাম গn নi। কন? িমক-কমচারীরা জােন না। বেnর সময় কানo
িমক aসেnাষ, ঘরাo িকছুi হয়িন। iuিনয়েনর নতারা কী বলেছন,
eখােন িসটুর iuিনয়ন ছাড়া আর কu নi। তােদর নতা aমল gহ।
িযিন আবার িসিপআieম নহািট লাকাল কিমিটরo সmাদক। তেব
মজার ব াপার, eখােন কানo iuিনয়েনর aিফেসi নi। aমল gহ চার
বছর ধের রাজi বলেছন, ‘d-eক িদেনর মেধ i খুলেব’। বn কারখানার
িমক সংখ া ২৬০ জন। সবিনm মজুির ৫০০০ টাকা। ei কাmািনর
an সবকিট কারখানাi চালু। eখনo িমেলর আবাসেন ছিড়েয় িছিটেয়
শ’ দেড়ক মাnষ বাস কের। eরা কu eখন dেরর কানo কারখানায়
দিনক মজুিরেত কাজ কের, কu হকার, কu িনমাণ িমক। আবাসেন
আেলা থােক রাত ১১টা থেক ২ টা aবিধ। িদেন িতন ঘ টা। জল সকােল
২৫ িমিনট, িবেকেল ১০ িমিনট।
কে টনাস a া ড kাজাস কাmািন
১৯৮৫ সােল eিট শষবােরর মেতা বn হেয় গেছ। eিটেত হত নানা
ধরেনর কৗেটা, ক ান o মুেখর ঢাকিন। pথেম ৪০০-৪৫০ জন িমক
িছল। বেnর সময় ৩০০ জন িছল। িপeফ-eর টাকা বিশটাi গােয়ব।
pথমবার বn হয় ১৯৮৩- ত। তারপর িটকমািনর মািলকানায় ১৯৮৫- ত
িকছু িদন খুেল চূড়াnভােব বn হেয় যায়। তখন eর নাম ‘কে টনাস
a া ড ক াpস কাmািন। ei িটকমািনর eকজন মািলক িছেলন নহািটর
pাkন িবধায়ক তথা িসিপআieম নতা গাপাল বs। বতমােন pয়াত।

গিরফার গৗিরপুর জুট িমল আজ বn। ১৯৯৭ সাল থেক বn। e রােজ
কারখানা বn কানo নতুন ঘটনা নয়। utর চিbশ পরগণার ব ারাকপুর
িশlা ল, hগলী জলার িশlা ল --- সবt শােনর ছিব। ভা া
দoয়াল, জং-ধরা তাবড়ােনা গট, জলা-জ েল ভিত কারখানার
ংসাবেশষ --- e eক পিরিচত দৃ । তবু চারিদেক জিম নi, জিম
সi হাহাকার। eসব aংক বেড়া জিটল। বুঝেত পারা সাজা নয়। বুঝেল
তা আপিনo রতন টাটা িকংবা কানo বেড়া বামপnী নতা হেয় যেতন।
ei বাঝাবুিঝর aংেক না িগেয় আsন, সামেনর ছিবgিলi কবল দিখ।
ভাবনা িচnা িনেজর মেতা কের হেব। eক সময় নহািটর পিরচয় িছল
গৗিরপুেরর নােম। ১৮৮৫ সােল ei কারখানা গেড় uেঠিছল নহািটর
গিরফায়, pায় ৮০০ eকর জিমর uপর। পূেব আর িব িস রাড, পি েম
গ া, দিkেণ িশবালয় চৗমাথা। eর মেধ গৗিরপুর চৗমাথা থেক r
কের utের গিরফা sশন, hগলী bীজ। ei গাটা চtেরi ১৮৮৫ সােল
কারখানা চালু হয়। ম াকনীল বির ei িমল পtন কের। ei সমেয়i
গ ার oপর সতুিট তির হয়। dিটi eকi কাmািন কের। ম াকনীল
বিরর আসেল িছল চাবাগান। নাম গৗিরপুর িট eেsট। তার থেকi ei
কারখানার নাম হয় গৗিরপুর জুট িমল। জুট িমল ছাড়াo ei গৗিরপুেরর
জিম িলজ িনেয় গেড় uেঠিছল কে টনাস kাজাস, গৗিরপুর থামাল
পাoয়ার sশন, জনসন িনকলসন। eমনিক গিরফা sশনিটর জিমo
eেদর থেক িলজ নoয়া জিমেত। রললাiন ঢুেক গিছল িমেলর মেধ ।
তােত oয়াগান ভিত জুট সরাসির বেরাত ঢুকত। sাধীনতার আেগ eখােন
কমরত িমেকর সংখ া িছল ২২,০০০। eেদর জn sায়ী আবাসন, kিল
লাiন, aিফসাস কায়াটাস, িবশাল গৗিরপুর বাজার, মীরাবাগান ময়দান,
িনজs জল --- পিরেষবা ‘পািন ট াংিক’, িনজs ছাপাখানা, রশন শপ,
মাটর িরেপয়ােরর গ ােরজ, eমনিক িমেল কমরত pচুর মিহলা িমকেদর
বা ােদর রাখার জn kশ পযn িছল eখােন। ১৯৬০ সােলর আেগ
eসব দখা যত। পাশাপািশ মসিজদ --- মিnর eখনo আেছ। িহnd eবং
মুসিলম িমকরা eখােন বছেরর পর বছর পাশাপািশ থেক গেছ। আজ
aবিধ কানo সমsা হয়িন। ১৯৪৬-eর দা া, িকংবা বাবির মসিজদ
ংেসর সমেয়o eখােন di সmpদায় িনি েn রাত কািটেয়েছ পাশাপািশ।
১৯২০-২২ সােল eখােন Tড iuিনয়েনর কাজ r হয় সেnাষ kমারী
gpার নতৃেt। aেনক বেল iিনi দেশর pথম মিহলা Tড iuিনয়ন
নtী। iিন িছেলন দশবnু িচtর ন দােসর anগতা িশ া। ১৯২০-২২
সােল সেnাষ kমারী gpা pিত া কেরন গৗিরপুর oয়াকেমn
a ােসািসেয়শন। ১৯২৪ সােল সেnাষ kমারীর নতৃেt িমকেদর িবিভn
দািবদাoয়া িনেয় sTাiক হয়। eরপর ei চটকল িমকেদর আেnালন
ব ািp পেয় an িমেলo ছিড়েয় যায়। গৗিরপুর জুট িমল eবং সেnাষ
kমারী gpা রােজ র চটকল িমক আেnালেনর জনক িকংবা িদশারী।
১৯২৮-eর পর ীমতী gpা সিkয় রাজনীিত থেক ধীের ধীের সের
আসেত r কেরন। িতিন শবরেদর unয়ন o আরo িবিভn
সমাজেসবামূলক কােজ যুk হেয় পেড়ন। য কথা বলিছলাম, পুেজা-ঈদদoয়ালী, মলা-uৎসব iত ািদর আেলা ঝলমল, eক কােলর pাণময় ei
গৗিরপুর িশlা ল আজ শােন পিরণত হেয়েছ। আটশ eকেরর ei
জনপদ-িশlা ল আজ জলা-জ ল, ভা া iমারত, সাপ- বিজ, চুlুগাঁজা, খুন-ধষেণর আখড়ায় পিরণত হেয়েছ। eখান িদেয় হঁেট যেত
মnন সামিয়কী
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যােব না। মােন eকজন দk িমকেক হাফ মজুিরেত, ডিল লবার িহসােব
খািটেয় মািলেকর পট ফালাo। আবার িমকেদর মজুির থেক দিনক িtশ
টাকা কের কাটা হে িমলেক বাঁচােনার জn! কানo কথা বলা যােব না।
কানo আেnালন করা যােব না। করেলi কারখানা বn হেয় যােব --hমিক। hমিক িদে মািলক eবং নতা uভেয়। b াকেমল কের মধ যুগীয়
শাষণ o িনপীড়ন চালাo িমকেদর oপর। BCMU (িসটুর) চািলত Tািs।
১৫ বছর ভাট হয় না। কানo িহেসব দবার বালাi নi। িহসাব চাiেল
নতারা kুd হন। মািলক সরাসির চ ােল কেরেছ Tািs িহসাব িদক, সাত
িদেনর মেধ তার বেকয়া স িদেয় দেব। utর নi। বতমােন ১৬০০ িমক
aবসর িনেয়েছ। টাকা পায়িন। চরম dদশাgs। গত ২৫ aেkাবর ২০০৮-e
আবার িমল বn। আেগর িদনo কu কান আভাস পায়িন। কান ঘটনাo
ঘেটিন। oিদন িছল মাiনা দবার িদন। িতন িদন পর দoয়ািল।
পিরবারgেলা সকাল থেকi মুিখেয় িছল, মাiনা পেল কনাকাটা করেব।
সব বদেল গল মুহেূ ত। kেপ uঠল িমকরা eবং তােদর পিরবােরর
anরা। নহািট sশেন লাiেন aবেরাধ কের িবেkাভ জানােত গল তারা।
হািজর হল পুিলশ। িপিটেয় aবেরাধ তুেল িদল তারা। মার খেয় িমেকরা
িফের গল িমেলর গেট। তারা বুেঝ uঠেত পারল না, কী তােদর দাষ।
বতমান জনােরল ম ােনজার eন িজ kNু। তাঁর বkব , িমেকরা
আেnালেনর নােম িমেল িবশৃ লা করিছল। তাi িমল বn করেত বাধ হল
কতৃপk। যারা হাফ মজুিরেত কাজ কের, যারা রাজ থেক িtশ টাকা কম
নয়, যারা লাখ লাখ টাকার িপeফ খায়ায় --- তারা নািক িবশৃ ল!
আসেল eন িজ kNুর T াক রকড ঘাঁটেল দখেবন, যখােনi িতিন যান,
সখােনi eরকমটা ঘেট। লােক আড়ােল বেল, egিল করার জni নািক
মািলক তাঁেক কনTােk িনেয় আেস! iuিনয়নgিলর ভূিমকা আলাদা কের কী
বলার আেছ! িকছুিদন আেগ িস ুের টাটা কারখানা িবতেক শাসক দেলর
eক নতা বলেলন, “চাষার ছেল িচরকাল চাষাi থাকেব নািক?’’ িমক
আেnালেনর kেto সi eকi াগান তারা aেঘািষতভােব িদেয় িদেয়েছ।
সটা হল িমকেনতােক মনন eবং pেয়ােগ িমকi হেত হেব নািক! তাi
বাধ হয় pয়াত িবধায়ক CC কাmািনর aংশীদার হন। eখানকার সাংসদ
তথা িসটুর নতােক িমকেদর ei চরম dিদেন ময়দােন দখা যায় না। িতিন
নদীয়া জুট িমেলর পুিলেশর হােত phত িমকেদর (যারা িসটুর সমথক)
পােশ না থেক eয়ারেপাট সংলg িসটু aিফেস eয়ার হাে সেদর িনেয় িমিটং
করেছন। তােদর সংগিঠত কের লাল পতাকাতেল আনাটাi তখন বিশ
জrির। কারণ eসব িবমানকমীেদর তখন তােদর সংsা বিসেয় িদেয়েছ। পের
aব আবার িনেয় নয়। eকিদেক সদ বn হoয়া নদীয়া িমেলর সবহারা
িমক, aপরিদেক uচুঁ বতন পাoয়া িবমান পিরেষিবকারা, তােদরo কাজ
বn। কিমuিনs সাংসদ সিত i ণী সেচতন।
রাজৈনিতক দলgিলর কমীরা Tড iuিনয়ন করেবন, eটাi ঘটনা। িতিন
সi পশার সােথ যুk নাo হেত পােরন। িকnt মানিসকতা যিদ হয়
ভাগবােদ, তাহেল িতিন কী কের িভn পশার মাnষেদর গণসংগঠেন কাজ
করেবন? আেগর কিথত সi সাংসদিটর ছাt- যৗবনকাল, বেড় oঠা িছল
eক udাst কেলািনেত। আজেক িতিন সlেলক িনবাসী। eটা sাভািবক,
হেতi পাের। িকnt লk লk টাকা িপeফ খায়ােনা কান িমক যিদ তাঁেক
p কের য --- আপনার ছেল কী কের পTল পােmর মািলক হয় --তাহেল িক সসব p করা aেযৗিkক হেব? িকংবা p কারী িমকিট িক
pিতিkয়াশীল? না িমিডয়ার pচাের িব াn?
গৗিরপুর জুট িমল িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় গাটা নহািট
িশlা ল িনেয় কথা বললাম কন, পাঠক আশা কির বুঝেবন। pিতটা
কারখানার ঘটনার সােথ গৗিরপুেরর িমল আেছ। তাছাড়া eকটা িনিদ

eখােন pধান iuিনয়ন িছল িসটুর। িমকরা eেদর ভূিমকা িনেয় kুb।
কারণ, কারখানা খালা বা বেকয়া টাকার জn eেদর কানo চ া িছল
না। eখনo কানo আেnালন কের না িসটু বা পািট।
গৗিরপুর থামাল পাoয়ার
eিট তির হেয়িছল নহািট িশlা েল িবd ৎ সরবরােহর জn।
কারখানাigিলেত িবd ৎ িদেয়o স আশপােশ সরবরাহ করত। লাডেশিডং
নহািটেত হত না। ১৯৮০ সােলo eখােন ২৫০-৩০০ জন কমচারী িছল।
pকl আধুিনকীকরেণর জn কাজ বn হয়। আজ aবিধ খােলিন। বেnর
সমেয়o eখােন ৪-৮ মগাoয়াট িবd ত uৎপাদন হেয়েছ। ei কnd
খালার ব াপাের কানo সরকাির সিদ া না থাকেলo নতুন িবd ৎ
pকেlর জn সরকার নািক কাথাo জিম পায় না। যখােন যায় সখােনi
িবেরাধীেদর usািনেত জিম মািলকরা বঁেক বেস। িকnt গৗিরপুেরর মাnষ
সরকারেক d’হাত তুেল আিশবাদ করত, যিদ তারা eিট খুলত।
আiিপিপ বা কাগজ কল
দীঘিদন বn। eিট যখন বn হয়, তখন eিট িছল সরকার চািলত। ১৭-১৮
হাজার িমক কাজ করত। তােদর জার কের বাধ করা হয় s াবসর
িনেত। িসটু iuিনয়ন তােক মদত দয়। তারপর িমক শূn ei মূল বান
যntপািত সমৃd কারখানািটেক জেলর দের বেচ দoয়া হয় বালাজী grেপর
কােছ। সmpিত uৎপাদন আবার r হেয়েছ। সামাn িকছু িমকেক কাজ
িদেয়েছ। আেগর বতেনর থেক aেধক বতেন িমকরা eখন কাজ
করেছ। িসটু পািট সরকার চুপ! কন? utের কবীর sমেনর সi গানটা
ভেব িনন --- ‘eসব p কােরা না। বাবা কালা হেয় থােকা।’
নদীয়া জুট িমল
নহািটর দিkণ িদেকর ei িমলিটেক গৗিরপুর জুট িমেলর ‘িসsার িমল’
বলা হত। পরsেরর িবিভn সাদৃ থেক ei কথা চালু িছল। ১৯৮৫৮৬ সাল থেকi eকসমেয়র জমজমাট ei িমল কখনo লকআuট,
কখনo সাসেপনশন aব oয়াক, কখনo মiনেটনাn, কখনo আgন
লেগ যাoয়া iত ািদ নানা ছলছুেতায় কখনo বn, কখনo খালা চলেছ।
২০০৬ সাল থেক পবন িশকািরয়া নােম eকজন িমল চালাে ন। স সময়
থেক িমেলর বাঁিশ বাজােনা বn। aথচ uৎপাদন হে , মাল বাiেরo
যাে । মািলেকর কািট কািট টাকা আয় হে । আiনত বn থাকায়
(বাঁিশ বােজ না,তাi) সরকারেক কর বাবদ eক পয়সাo িদেত হয় না।
রাজনীিতর রাঘব- বায়ালেদর ছtছায়ায় eভােবi িদেনdপুের পুkর চুির
চলেছ। eেতা গল সরকাির কর চুিরর ছিব। eবার আsন, দখা যাক
িমক শাষেণর ছিব।
১৯৯২ সাল। িমেল িমক-কমচারী ৫০৯৩ জন। দিনক uৎপাদন ৬০
টন। বেকয়া িপeফ আট কািট টাকা। আর আজ, ২০০৮ সাল। িমককমচারী ২৬০০ জন। যnto আেধক। িকnt uৎপাদন ৫০ টন। বেকয়া
িপeফ ২০ কািট টাকার বিশ। aথাৎ িমক সংখ া ৫০৯৩ থেক কেম
২৬০০ জন। pায় aেধক। যnto aেধক। িকnt uৎপাদন? আেগ ৬০ টন
িছল, eখন ৫০ টন। aথাৎ িমক aেধক হেয়ত uৎপাদন কেমেছ মাt ১০
টন। মােন খাটিন ডবল হেয়েছ। আর বেকয়া িপeফ? সo লািফেয়
লািফেয় বেড় চেলেছ ৮ কািট থেক ২০ কািট টাকা। iuিনয়ন? তারা
রােজ র িশlায়েনর sােথ eখন মািলেকর পরামশদাতা! তােদর পরামেশ
চলেছ আেরক খলা। nন।
আটাn বছর পার হেল িমকেদর বলা হে aবসরকালীন িপeফ,
gাচুiিট িকছু দoয়া যােব না। পাষােল aবসর না িনেয় কাজ চালাo।
মজুির aেধক। ১২০ টাকা রাজ। িপeফ বা an sেযাগsিবধা পাoয়া
মnন সামিয়কী
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নপেথ নতারা। আর pকাে
eসব মজীবী পিরবারgিলরi
ছেলপুেলরা। g ডা-মাsান- নশােখার-Dাগ পডলার eবং িনিষd রমণী
তিরর বনা েল পিরণত হেয়েছ eকসমেয়র িশlা ল।
নদীয়া জুট িমল য সময় থেক লােট তালার খলা r হয়, িঠক
সi ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকi গৗিরপুর জুট িমেলরo বােরাটা বাজার
pিkয়া r হয়। কী adুত সাদৃ ! eiসময় থেকi r হয় বারবার
মািলকানা বদেলর নাটক। নদীয়া িমেলর মেতাi বারবার হাতবদল, ফেড়pেমাটারেদর জুট িমেলর ব বসােয় anpেবশ, iuিনয়ন নতােদর সীমাহীন
dনীিত o মািলক শাষেণর মেধ কানরকেম চলেত চলেত aবেশেষ ১৯৯৭
সােলর ১২ িডেসmর থেক sায়ীভােব িমল বn হেয় যায়। তখন িমক
সংখ া ৪২০০ জন। sায়ী িমক ২৬০০। ১৯৯৭ সােলi কারখানািট
িলkiেডশেন যায়। তখন থেকi r হয় আেরক খলা। িমেলর বািড়ঘরযntপািত-দরজা-জানলা ভেঙ টুকেরা টুকেরা কের সকেলর চােখর সামেন
িবিk করা হেত থােক িদেনর পর িদন িবনা pিতবােদ। নতারা নীরেব p য়
িদেয় গেছ eসব কােজ। anেদরo দিমেয় িদেয়েছ নানা কৗশেল, যােত
কানo pিতবাদ না হয়। সােথ চেলেছ pিতrিত। লাকসভা–িবধানসভা–
পৗরসভা, যখন য ভাট eেসেছ, িমথ া pিতrিত --- ‘eবার িজতেলi
কারখানা খুলেব। আমােদর ভাট দাo’। িকnt সi মেহর আলীর িচৎকার
--- সব ঝুট hায়। কারখানা খােলিন। ছেয় গেছ জ েল। তােত anকার
আরo ঘন হেয়েছ। আর সi ঘনেt সাফা হেয়েছ িবিভn যntাংশ। আর
কাটমািন চেল গেছ সহায়কেদর পেকেট। গিরফা গ ার ঘাট থেক sশন
যেত পেড় কামারপাড়া। মুসিলম কািরগরেদর পাড়া। রেলর জিম দখল
কের eেদর বসিত। দািরd aপিরসীম। যখােন িশkা sাs সব aবাsব।
পুিলশ বেল, ‘eরা চাiেল eক ঘNায় hগলী bীজটােক খুেল বেচ িদেত
পাের। eরা, eেদর aসহায়তা, িঠকানাহীনতা, ভিব তহীনতা --- সব
িবচাের তাi eরা শাসক দেলর ভৃত । সমাজিবেরাধী– চার-ডাকাত তিরর
ei বেড়া আকরিট eতিদন িছল নতােদর িনবাচেন জতােনার ast। eখন
eেদর ব বহার করা হে গৗিরপুর িমল সহ িবিভn বn কারখানার
মালপt হাoয়া কের িদেত। আর গাপেন নয়, চােখর সব আবরণ সিরেয়
eবার pকাে । কারখানার গােয় ভ ান-ম াটােডার দাঁড় কিরেয় চারাi মাল
ভরাট কের চালান হেত r করল pিতিদন। কামারপাড়া o আশপােশর
িবিভn গাডাuেন জমা হেত লাগল সসব মাল। আটকােনার কu নi।
ক আটকােব! পুিলশ, পািট সকেলi তা খুশ। মািলকo খুশ। জিম সাফা
হে । পারেল িমেলর খাতাপtরo হািপশ কের দাo। তাo r হল।
২০০৮-eর aেkাবের কারখানার লাহালkড় ভরা eকিট ম াটােডার ধরা
পড়ল। লাহালkেড়র তলায় িমকেদর হািজরা খাতা o আরo aেনক
কাগজপt। গৗিরপুর জুট িমেলর সীল দoয়া। গৗিরপুর মজdর বাঁচাo
মে র কমীরা বারবার নহািট থানােত খবর িদেলo তারা আসেত চাiল
না। িসটুর নতােদরo e িনেয় কান uৎসাহ দখা গল না। asাভািবক
anৎসাহ! শষ পযn জলা পুিলশ pধানেক ফান কের বলার পর কাজ
হয়। ততkেণ ম াটােডার গাডাuেন চেল গেছ। সব িকছু হাoয়া। িকnt
তখনo রাsায়, গাডাuেনর চারপােশ গৗিরপুর িমেলর ছাপ মারা ছঁড়া
কাগজ ছিড়েয় আেছ। পুিলশ eেস সব দেখ িফের গল।
সমাজিবেরাধী লািগেয় কাগজ সরােনা ei pথম নয়। মজdর বাঁচাo
ম বারবার তা িনেয় থানায় জািনেয়েছ। িপeফ দpেরo জািনেয়েছ। পুিলশ
িনিkয়! বতমান eমeলe রি ত kNু সব জেনo চুপ! oনােদর eত
শিk, সংগঠন! oনারা িক পারেতন না eসব আটকােত? পারেতন। িকnt
আটকােবন না। কারণ, oনারা তা চানi য সব িহেসব গােয়ব হাক।

eলাকা জুেড় কন ei বেnর িমিছল! আসেল e eক পিরকিlত uেদ াগ।
গ ায় ধার ধের শেয় শেয় eকর িশl জিম খািল করার eক চkাn! গnটা
খুবi চনা। hাঁ, সi িরেয়ল eেsেটর গn।
িম. রায় (নাম pকােশ aিন ক
ু ) eকজন eমিবe। তাঁর বাবা ei
িমেলর u পেদ কাজ করেতন। িতিন িনেজ িবিভn জুট িমেলর ম ানজেমে ট
িছেলন। সবেশষ বছর দেশক আেগ মঘনা জুট িমেলর লবার aিফসার
িছেলন। eখন জুট i ডািsT ছেড় িদেয়েছন ঘnায়। িতিন বলেলন, ‘জুট
িমল কনা হয় eক টাকায়। eসব িপছন থেক হয়। িহেসেব দখা যায় জুট
িমেল লস খাবার কান জায়গা নi। নতারা জিটলতা বািড়েয় িমল বn
কের, জিম খািল কের, তােত pেমািটং করেত চায়’।
গাটা ব ারাকপুর িশlা েলর জুট i ডািsTেত কান পাতেল আেরকটা
কথাo শানা যায়। সটা হল, eসব িমল কনা, িলজ নoয়া --- আড়াল
থেক আসেল কেরন eকজেনi। আমরা সামেন যােদর দিখ তারা পুতলু
মাt। সi ‘eকজন’i নািক বনােম বারবার িলজ হsাnর কের িমল তুেল
দয়। তারপর ei জিম যিদ eকবার খািল হেয় যায়, তেব আর দেখ ক।
৪-৫ লাখ টাকা কাটা। শেয় শেয় eকর জিম! কেয়ক কািট টাকা eিদক
oিদক ছিড়েয় িদেলo kিত কী! িবিট রােডর িকছু জুট িমলo সi
‘eকজন’ বনােম চালায়। ক ei ‘eকজন’? সরকাির হাসপাতােল
বািতল, ekপায়াড bাড িকট সাpাiেয়র কেলংকাির ঘিটেয়িছল ei
ব বসায়ীিট। eক িটিভ চ ােনেলo লিg কেরেছ। সখােনo শাসক দল eবং
আরo aেনকেক খুিশ করার জn eকিট তদnমূলক an ােনর
সাংবািদকেদর িবতাড়ন কেরেছন িতিন। নতােদর ছtছায়ায় িতিন বেড়
চেলেছন, ফুেল চেলেছন, ফঁেপ uেঠেছন।
তেব ei নপথ কািহনী eখনo pমািণত হয়। লােকর মুেখi gজেবর
sের। তেব, যা রেট, তার িকছু তা বেটi!
দীঘিদন বn থাকা eেকর পর কারখানা aধু িষত ei িশlা েলর রেn
রেn aবkয়। দk িমেকর দল আর িকছু না পেয় কu টানেছন
িরkাভ ান, কu হকার, কu িনমাণ িশেl জাগােড়র কাজ পাবার আশায়
িভড় জমাে ন িবিভn রল sশেনর িমক বাজাের। পিরণত হে
aসংগিঠত িমেক। তাi িদন িদন aসংগিঠত kেt িমক বেড় চেলেছ।
িসটুর সব থেক বিশ সদs হয় পি মব িনমাণ কমী iuিনয়েন। ei সব
রােজ ৮০-৮৫ লk িমক aসংগিঠত kেt কাজ কের। সংখ াটা বেড়
চেলেছ। ফেল, ei সব পশায় মজুির কেম যাে । িনেজেদর মেধ িববাদ
বাড়েছ। আেগ নহািটেত যা িরkা চলত, তা pিতিদন বেড় চেলেছ। চড়ার
লাক কেম যাে । eকজন পুরেনা হকােরর িবিkেত ভাগ বসাে নতুন
আসা হকােরর দল। রাজৈনিতক দলgেলার িমক সংগঠেনর তােত
পায়াবােরা! aসংগিঠত িমকেদর সদs সংখ া বেড় চেলেছ। বেড়
চেলেছ iuিনয়ন ফা ড। বাড়েছ িমিছেল ভীড় করার লাক! িরkা চালােনা,
বআiিন হকাির iত ািদর জn িকছু sিবধা পাiেয় ei মাnষেদর িদেয়
িমিটং িমিছেল িভড় বাড়াo। pেয়াজেন মাsান তির কেরা। pেমাটািরভাট- িমক িনধন, কত কােজ লােগ eসব। নহািটর পােশi হািজনগের
hkমচাঁদ জুট িমেল ei গৗিরপুর আর an বn িমেলর িমকরা িগেয় ৫০৬০-৭০ টাকা রােজ কu ‘ভাগা’, কu ‘িজেরা’, কu ‘ভাuচার’
iত ািদ নানা নােম বদিল িমক িহসােব িনেজেক বচেত বাধ হে । ei
কাজo আবার পেত গেল সi নতােদর শরণাপn হেত হেব। িবিনমেয়
oi সামাn মজুিরর eকটা ভাগo তােদর িদেত হে । eiসব পিরবােরর
aেনেকরi িশkা বn হেয় যাে মাঝপেথ। Dপ-আuট বাড়েছ। বেড়
চেলেছ মািফয়ারাজ। যখােন সখােন মাঠ-পুkর-pাচীন বসত হািপশ হবার
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বেলিছ। কাট খাতাপt দবার anমিত িদেয়o রােয়র সােথ eকিট কথা
জুেড় দয়। তা হল, খাতাপt দেখ টাকা িবিল কrন, িকnt তা িপeফ
দpেরর িহয়ািরংেয়র িভিtেত। িকnt িহসাব িনেজেদর হপাজেত িনেয়i
Tািsর anমূিত। তারা বলল, িপeফ দpরেক মািন না। সব টাকা দব
না। কবল িমকরা য টাকা িদেয়েছ, তার ৭৫ শতাংশ দব। sদ ছাড়া।
aথাৎ সi িহসােব, যার বেকয়া ১ লাখ, স পােব ১৫-২০ হাজার টাকা।
িকnt মজdর বাঁচাo ম তখন ময়দােন সিkয় হেয় পেড়েছ। মাnেষর
সমথন তােদর oপর বেড় চেলেছ। an ছয়িট iuিনয়েনর oপর থেক
সমথন সের গেছ। িমকরা বুেঝ যায়, পেত দির হেলo, eটাকা মারা
মুশিকল। তাi তারা Tািsর psাব নাকচ কের দয়। মজdর বাঁচাo ম
জািনেয় দয়, িপeফ দpেরর িহয়ািরংেয়র িভিtেতi তারা টাকা নেব।
ফেলর Tািsর পিরকlনা ভেs যায়। eছাড়াo িপeফ দpর Tািsেক িচিঠ
িদেয় জানেত চায়, ‘তারা য টাকা িবিলর কথা বলেছ, তা কান িহসােবর
িভিtেত’। ফেল Tািs আiনত টাকা কাuেকi িদেত পােরিন। eখন Tািs
eবং pধান ছ’িট iuিনয়ন িমিটং িমিছেল সবt বেল বড়াে য, তারা
িমকেদর বেকয়া িমিটেয় দবার ব বsা করেলo মজdর বাঁচাo ম eবং
BCMF ( ব ল চটকল মজdর ফারাম) তা করেত িদল না। িকnt dধকা
dধ, পািনকা পািন eখন আলাদা হেয় গেছ। িমকেদর আর eসব
ভাঁoতা দoয়া যাে না। eক িদেক ছ’িট iuিনয়ন eককাTা হেয় Tািsর
পেk ময়দােন নেম গেছ। aপর িদেক BCMF pভািবত ‘ গৗিরপুর
মজdর বাঁচাo ম ’ িমকsােথ লেড় যাে ।
eবার আsন, ei d’পেkর eকটু পিরিচিত নoয়া যাক। kমতাসীন
ei ছ’িট iuিনয়নi eতিদন eখােন মাতbির কেরেছ। িমকরা তােদর
িব াস কেরিছল। pধান iuিনয়ন হল ব ল চটকল মজdর iuিনয়ন।
eরা িসটু িনয়িntত। eর মাথা িসিপআieেমর sানীয় িবধায়ক রি ত kNু।
বিশরভাগ িমক eকসময় eেদর সদs িছল। িবিভn িনবাচেন, পািটর
দনিnন কােজ eরা সামেনর সািরেত িছল। eছাড়া আেছ িসিপআiেয়র
AITUC কংেgেসর INTUC–র dিট গা ী। আর আেছ ভারতীয় মজdর
সংঘ (BMS)। eরা B.J.P-র শাখা সংগঠন। নহািট ভাির মজার
জায়গা! লাল ঝা ডা- তর া- গrয়া ঝা ডা সবাi eক হেয় eখােন
আেnালন কের। কন কের, কার িবrেd কের --- জিটল স সব aংক।
সব িকছু gিলেয় দবার aংক। aপর পেk আেছ eকা BCMF। eরা
AITUC-র িনয়িntত। Tািs বােডর সবেশষ িনবাচেন জয়ী হয় BMS।
আসেল ei BMS-eর কান সংগঠন eখােন নi। eেদরেক িপছন থেক
চালায় রি ত kNু। তার িনেদশ ছাড়া কানo কাজi হয় না। আসেল
গাটা Tািsটাi ভুতুেড়। Tািsর মাটা সদs সাতজন। d’জন
ম ােনজেম ট মেনানীত। পাঁচজন িমকেদর িনবািচত। ম ােনজেমে টর
d’জন হল িমঃ িমtাল আর ক ক চৗধুির। িমtাল কাmািনর
a াকাu টস ম ােনজার িছল। িতিন Tািsর চয়ারম ান। তাঁর কান খাঁজ
নi। িতিন জীিবত, না মৃত, বা বতমােন কাথায় আেছন কu জােন না।
পরবতী সমেয় িমেলর লবার aিফসার sপন িব াসেক Tািsেত নoয়া হয়।
Tািsর পk থেক বতমােন সব কাজ িতিনi কেরন। aেঘািষত চয়ারম ান
িতিনi। iিন pিতটা পা ফেলন িবধায়েকর িনেদেশ। িমক-pিতিনিধ পাঁচজন।
BMS-eর। aবাক কাN BCMU-র কu নi। পাঁচজেনর eকজন রঘুনাথ
যাদব মারা গেছন। আেরক জন মুসিলম। eখােন থােকন না। কu নাম বলেত
পাের না। বািক িতনজন --- িব েু দo দাস, সমীর ঘাষ o গারkনাথ গাড়।

তাছাড়া তলার সািরর কমীেদর dেটা পয়সা আেয়র রাsা না কের িদেল
তা তােদর পুkর চুিরেত asিবধা। কািট কািট টাকার ব াপার। িপeফeর কািট কািট টাকা, ৮০০ eকর জিম, pােমািটং হেল নানারকম বরাত
--- eরকম u ল পুkর চুির করেত গেল িকছু gঁেড়াগারা তা চ ালা
চামুNােদর মেধ ছড়ােত হেবi। aতeব চেপ যাo। িমেলর খািল
কায়াটারgেলা নািক নতারা ভাড়া িদেয় িদেয়েছন বিহরাগতেদর। য মােঠ
ছেলরা খলাধুলা করত, রালার চািলেয় িkেকট িপচ বানাত, সখােন
eখন খাটােলর গr মাষ চের। খাটােলর ভাড়াo ভােলাi পাoয়া যাে ।
চারিদেক বআiিন মেদর ঠক। ক আটকােব? eখােনo তা কাটমািন।
১৯৯৭ সােলর পর থেক আজ aবিধ, গত ১২ বছের গৗিরপুর িমেলর
anত ৫০০ জন িমক মারা গেছ। ei মৃত িমকেদর pায় সবারi
প ােশর কাঠায় বয়স। aনাহার, aধাহার, aপমান, aবসাদ, পিরবােরর
ভে পড়া --- eসবi তােদর মৃতু র িদেক ঠেল িদেয়েছ। কারখানা বn
থাকা eবং বেকয়া টাকা না পাoয়াi ei aকাল মৃতু র pধান কারণ।
aথচ eরা pেত েক িপeফ, gাচুiিট বাবদ কমপেk দড় লk টাকা পায়
কাmািনর কাছ থেক। তারাi aভােব, িবনা িচিকৎসায় মারা যাে ।
eেদর পিরবােরর সnানেদর ভিব ৎ anকার। ছেলিটর ভিব ৎ চুlু–
গাঁজা–জুয়া–চুির–মাsািন। আর পিরবােরর মেয়িটর ভিব ৎ বাবুর বািড়
কাজ করা, িকংবা কান aৈবধ aৈনিতক কমসংsান। আর িমেকর
মহনেতর সi কািট কািট টাকা িনেয় বপাtা মািলক --- নতা।
তােদর সnােনরা দেশ-িবেদেশ ডাkাির–iি িনয়ািরং পড়েছ লk লk
টাকা ক ািপেটশন িফ িদেয়, সkর ফাiেভ বা oরকম কাথাo চাকির
করেছ, শিপং মেল বাজার সারেছ। মািলেকর সi চুিরর টাকা an িশেl
িবিনেয়াগ করেছ। তারা িবিনেয়াগকারী। সরকােরর দৃি েত িশেlােদ াগী।
রােজ র বnু, বকােরর ভগবান। dধ সাদা পাষাকdরs লাল নতারা
iদানীং বলেছন, ‘িশlপিতরা িমেকর dশমন নয়’। কথার মার প াঁেচ না
িগেয় কবীর sমেনর সi গানটা বরং u ারণ কrন --- ‘ কu যিদ বিশ
খায়, খাবার িহসাব নাo। কন না aেনক লাক ভােলা কের খায় না’।
গৗিরপুর িমল কতৃপেkর থেক িবিভn সরকাির ব াংক পায় pায় ১০০
কািট টাকা যা তারা ঋণ িনেয় শাধ দয়িন। কবল eলাহাবাদ ব া i
পায় ৫০ কািট টাকা। ব া িরিসভার বসায়। িমেলর যাবতীয় কাগজপt
তারা িসজ কের িনেয় যায়। Tািs বাড আেবদন জানায়, eiসব খাতা
তােদর ফরত িদেল, তার িহসাব িনকাশ কের িমকেদর বেকয়া টাকা
িদেত পাের। িমকেদর কথা ভেব কাট ব াংকেক সসব খাতা িদেত
বেল। িকnt খাতা পাবার পর Tািs চুপ মের যায়। টাকার দবার নামগn
কের না। তেব পালােনার জায়গা kমশ সংkিচত হেয় আসেছ।
িলkiেডটর যখন eiসব খাতা Tািsেক দয়, তখন s াm পপাের
িলিখেয় সi কের নয়। ফেল, িহসাব নi --- ei কথা তারা বলেত
পারেব না। eখন Tািsর বkব --- িপeফ দpরেক মািন না। তােদর
িহেসব দব না। বাঃ! দাrণ! তেব িপeফ–eর টাকা গােয়ব হেলo
িপeফ দpর মেন করেল তা িদেত পাের। গাটা দেশর আনেkiমড
িপeফ-eর eকিট ফা ড আেছ। তার পিরমাণ pায় নয়শ কািট টাকা।
সখােন থেক তারা ei টাকা িদেত পাের। িকnt িহসাব না থাকেল দoয়া
সমsা। Tািs eবং BCMU (িসটু)-র দািব, ‘বn িমেলর িমকেদর
িপeফ বা পনশন হয় না। তাi eরকম কান টাকা িমকরা পােব না’।
তাহেল eতিদন িমকেদর থেক য টাকা কাটা হল, তার কী হেব? যখন
Tািs দখল বেকয়া টাকা পাবার সmাবনা kমশ ujjল হে , তখন eরা
িলkiেডটেরর থেক িহসাবপtেরর খাতা চেয় আেন --- eটা আেগ
মnন সামিয়কী
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eেদর সবার শk গৗিরপুর মজdর বাঁচাo ম । িসিপআieম, কংেgস,
িবেজিপ সবাi যুd ঘাষণা কেরেছ eেদর িবrেd। মে র নতােদর oপর নেম
eেসেছ aেনক হামলা, খুেনর hমিক। িসটু eবং an iuিনয়নgিল বতমােন
pায় uেঠ গেছ। িসটুর দpর খালার কu নi। সদs পুননবীকরণ হে না।
কান কমসূচীেত ৪০-৫০-eর বিশ িমক আেস না। িসটু ভে দেল দেল
িমকরা মে যাগ িদেয়েছ। anেদর হালo তৈথবচ। তাঁত িবভােগর
ছােটলাল সাu িকংবা রামাশংকর পােসায়ান রাi eকসময় ৬০-৭০ দশেক
কংেgসী আধা-ফ ািসs সntােসর িবrেd জি লড়াi লেড়িছেলন। আজ তারাi
িসিপআieম-িসিপআiেক aিভসmাত কের। eখন তারা মে র নতা।
গিরফায় মে র aিফেস সকাল িকংবা সn া যখনi আপিন যােবন, দখেবন,
সবসময় গমগম করেছ। তrণ-বৃd-বৃdা িমেকর বৃt স aিফসেক িঘের। মেন
পেড়, নbiেয়র দশেকর কােনািরয়া জুট িমেলর সi লড়াiেয়র িদনgিলেক।
pিতি ত iuিনয়নgিলর মুেখ পদাঘাত কের eভােবi সিদন গেড় uেঠিছল eক
an sp। an iuেটািপয়া। সিদেনর আেnালন ব থ হেত পাের। িকnt sp
কখনo ব থ হয় না। আজ গৗিরপুর জুট িমেলর লড়াi তা সi sেpরi
aংশ। গৗিরপুেরর ei লড়াi আজ গাটা িশlা লেক পথ দখাে । যমন
১৯২২ সােল সেnাষ kমারী gpা দিখেয়িছেলন। iিতহােসর পুনরাবৃিt।
পাঠক ভাবেত পােরন, ei লখা যন BCMF িকংবা মে র pচারপt।
আিম বলব, দয়া কের eকবার নহািটর গিরফায় ঘুের আsন। মেন আেছ,
নbiেয়র দশেক কাতাের কাতাের মাnষ sp দশন করেত ভীড় জমােতা

কােনািরয়ায়। গিরফার য কান িরkাচালক, হকার, ফিরoয়ালা, দাকািন --যােক খুিশ িজেjস কrন ei iuিনয়েনর কথা। দখেবন, তার চােখ ফুেট
uঠেব সmম। eকিদেক dধ সাদা পাশােকর, গালািপ চামড়ার িমকেনতা,
জনpিতিনিধ। আেরকিদেক বাপী সনgp, নেব nd দাশgp। রােদ পাড়া tক,
না কাটা দািড়, মামুিল পাশাক, শরীের মািটর গn। আপনার িকছুi করার
নi। িনরেপkতার কান জায়গা নi। eেদরেকi বেছ নেব আপনার মনন,
িচnন। কারণ হাজােরা িমকo তা তাi কেরেছ। বািক সব ঝুটা। বn িসটু
aিফেসর চারধাের যন মেহর আলীর িচৎকার বেড় চেলেছ ---- ‘সব ঝুট
hায়’।
শষ পিরিsিত
গত ১০ নেভmর থেক িটটাগড় িপeফ aিফেসর সামেন িমকরা aনশন r
কের বেকয়া টাকার দািবেত। ১২ তািরখ a ািডশনাল স Tাল িপeফ
কিমশনােরর আ াস o pিতrিতেত aনশন pত াহার হয়। ম eবং িপeফ
দpর Tািsর কােছ কাগজপt ফরত চেয় হাiেকাট কস কের। d’বার
িহয়ািরংেয় কu uপিsত হয়িন। ১৭ িডেসmর চূড়াn িহয়ািরংেয় হাiেকাট
িমকেদর পেk রায় িদেয়েছ। িমকেদর পনশন পাoয়ার pিkয়া r হেয়েছ।
িপeেফর সমsারo সমাধান eবার হেব। ei পযােয় িমকেদর লড়াi সফল
হেয়েছ। যসব খাতাপtর হািপশ হেয় িগেয়িছল, আদালেতর িনেদেশ পুিলশ
িদেয় তা udার করা হেয়েছ।

িচিঠপt

িবষয় : সmাদকীয়/ আমার jেলিন আেলা
িpয় সmাদক,
সেpmর-aেkাবর ২০০৮ সংখ ায় দীেপন সনgেpর িচিঠ পেড় আিম deকিট কথা বলার লাভ সংবরণ করেত পারিছ না। িতিন মnেন pকািশত
pিতেবদেনর চতুথ প ারায় হাঁচট খেয়েছন, যার শষ লাiনিট হল,
“eকটা পিরবার, সমাজ বা জনেগা ীo বঁেচ থাকার যুিkেত সi kমতা
বা পাoয়ারেক anেমাদন দয়।” তাঁর মত ei সংjা িদেয় হাজার হাজার
বছর আেগ যাযাবর মn kেলর চারণভূিম িনেয় যুdেক ব াখ া করা যায়,
আধুিনক সাmাজ বাদেক ব াখ া করা যায় না। তাi পরমাণু শিkর িনিরেখ
আেমিরকা, রািশয়া, চীনেক eকাসেন বিসেয় দoয়া, ‘িনuিkয়ার
ডটােরn’-eর িনেnমn করার মেধ ei তরলতাi স ািরত হেয়েছ।
বstত িতিন আেমিরকার সে চীন eবং রািশয়ার kমতা pকােশর
পাথক দেখেছন। আেমিরকা সাতশ সামিরক ঘাঁিট বািনেয়েছ, চীন বা
রািশয়া eসব কেরিন। তাহেল িতbেত চীেনর দাদািগির eবং eকটু aদূর
aতীেত আফগািনsােন সািভেয়ত রািশয়ার সনা পাঠােনা কান kমতার
িদকিনেদশ কের। eকসময় রািশয়া ভারত সহ পৃিথবীর িকছু দশেক eবং
আেমিরকা পািকsান সহ an িকছু দশেক ভাগবােটায়ারা কের kমতার
য মদমt h ার িদত, যার পাশািক নাম কাl oয়ার, সখােন কানটা
kমতার মৃdভাষা আর কানটা ককশক ঠ, তা বাঝা গেছ িক?
আেমিরকা যমন মানবতা হরণকারী, রািশয়া o চীেনo সরকম মানবতা
হরণ করা হেয়েছ। পািটর sাথেক দেশর sাথ িহেসেব িচিhত করেত িগেয়
চীেন SEZ করার নােম হাজার হাজার মাnষেক uে দ করা হেয়েছ,
কিমuন ভেঙ দoয়া হেয়েছ। তাi বnু, হাজার হাজার বছর আেগ
kমতা জািহর করাটা rণাকাের িছল --- eখন তা দত াকার rপ
িনেয়েছ। িকuবার িবpব রািশয়া বা চীেনর পথ ধের eেগায়িন বেল হয়েতা

িটেক আেছ --- যিদ আেমিরকার সে kমতার পাlা িদত, তাহেল কেব
শষ হেয় যত।
sজয় বs তাঁর িনবেn কাথাo বেলনিন, পরমাণু িবd েতর pেয়াজন
আেছ, বর সৗরশিkর জয়গান কেরেছন। িতিন িলেখেছন, “িশlযুেগর
িবচু িতর পর pকৃিতর সে ss সমnয়েক agািধকার িদেয়i বাঁচবার িশkা
িনেত হেব। মাnেষর kমমুিkর ei eকিট পথi আজ রেয়েছ।” পরমাণু
িবd ৎ uৎপাদেনর মেধ িদেয় তা কখনo সmব নয়।
আবার মnন ম-জুন ২০০৭ সংখ ায় হেলন ক ালিডকেটর বi
Nuclear power is not the answer to global warming or
anything else থেক মnন য anবাদ কেরেছ, তােত দখােনা হেয়েছ,

পৃিথবীর u তা বৃিdর সমsায় পরমাণু িবd ৎ কান সমাধানi নয়। ei
pবেnর শষ anে েদ যটা লখা আেছ তা sরণ করা যাক, দীঘ
আেলাচনার শেষ িলueন o িsথ িসdােn আেসন, “সব িকছু ankল
হেল পরমাণু িবd ৎ গ াসীয় তাপিবd েতর চেয় di-তৃতীয়াংশ কম কাবন
ডাiakাiড িনঃসরণ ঘটায়। ei aবনমেনর জn য gণমােনর
iuেরিনয়াম লাগেব তা ন’বছের শষ হেয় যােব যিদ গাটা পৃিথবীেক
পরমাণু িবd েত চালােত হয়। আর eর থেক কম gণমােনর iuেরিনয়াম
ব বহাের কাবন ডাiakাiেডর িনঃসরণ তাপিবd েতর তুলনায় বিশ
হেব।” তাi যিদ কu চীেন পরমাণু িবd ৎেকnd আেছ, aতeব
ভারতবেষo পরমাণু িবd েতর পেk সoয়াল কের, তা aব i
sিবেবচেকর কাজ হেব না।
পরমাণু িবd ৎ, কিমকাল হাব pভৃিত pে বামপnীেদর সে
ডানপnীেদর িবেভদ নi বলেলi চেল। তাi মহঃ সিলম o রাhল গাnী
… পরবতী aংশ ৭ পৃ ায়

stািধকারী িজেতন নnী কতৃক িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডনরীচ, কিল-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী।
oেয়বসাiট : http://manthansamayiki.googlepages.com/
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