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সmাদকীয়ঃ দেশর িভতর িবেদশ!
দেশর িভতর িবেদশ, মnব টা SEZ বা িবেশষ aথৈনিতক a ল
sাপন িনেয় বেলিছেলন মধা পােটকর। কথাটা মেন লেগ আেছ।
আজ দশ জুেড় জায়গায় জায়গায় পাঁিচল তুেল িবেদশ তিরর ধূম
লেগ গেছ দশ জুেড়। িবেশষ aথৈনিতক a েল কেপােরট
িশlসংsা আর pােমাটারেদর িবেশষ জামাi আদর! রpািন আর
িবেদিশ িবিনেয়ােগর জn সখােন তােদর িবেশষ খািতর। SEZ iন
o িবল পাশ হেয় যাoয়ার পর hড়মুড় কের িদlীর সরকার ২৩৬টা
SEZ-eর anেমাদন িদেয় ফেলেছ। eক-eকিট SEZ মােন দশ
হাজার থােক পঁয়িtশ হাজার eকর, িক তারo বিশ জিমর
eলাকা দখল; আর iনকাম ট াk, ekাiজ o কাsমস িডuিটর
ছাড় িদেত আগামী পাঁচ বছের সরকাির কাষাগার থেক
১,৭০,০০০ কািট টাকার রাজs হারােনা। িহেসবটা কndীয়
সরকােরর aথ মntেকর। িরজাভ ব াে র গভনর SEZ-eর
pকlgেলােক িরেয়ল eেsট বা ভূ-সmিtর সমতূল িবেবচনা
করার পরামশ িদেয়েছন ব া gেলােক। eর ফেল SEZ-e িকছু
করার জn সsায় ব া লান পাoয়া যােব না। কান কান রােজ
তা SEZ-eর জিম িনেয় মাt ২৫% িশlsাপেন ব বহার কের
বািকটা িরেয়ল eেsেটর মেতাi ব বহার করা হে । eছাড়া
আনসালস, িডeলe স, রােহজাস, iuিনেটক, সানিসিট,
পারশনাথ ডেভলপােরর মেতা বেড়া বেড়া দিশ িরয়াল eেsট
ব বসায়ী-সংsা SEZ-eর নােম জিম দখল r কের িদেয়েছ।
পি মব সরকার aব SEZ-eর জn anেমািদত জিমর ৫০%
িশlsাপেন ব বহার করার নীিত gহণ কেরেছ।
দেশর িভতর িবেদশ! SEZ eেদেশর aসম িবকাশেক আরo
চরেম তুেল িনেয় যােব। ফলতা SEZ-e আমরা দেখিছ, চালু
ম-আiন িনেয় সখােন কানo তায়াkা নi। anাn
িশlা েলর মািলেকরাo ei sররগ-sখ ভােগর লাভ সামলােত
পারেব িক? kেম তারাo eখােন লাiন লাগােব। annত a ল
আরo aবেহিলত হেব। সকেলi তুলনায় unত রােজ র শহর,
বnর eবং পিরকাঠােমার রিডেমড ফয়দা তুলেত চাiেব, চাiেছo
তাi। আেলািকত a ল আরo আেলােকাjjল হেয় uঠেব,
তমসাবৃত a েল আঁধার বাড়েব।
পি মবে টাটারাo তা সটাi চাiেছ। দূগাপুর ekেpসoেয়,
dেটা রলপথ--িশlবাnব পিরেবশ আর িশlবnু সরকার!
পি মব সরকার নািক ১৪০ কািট টাকা খরচ কের (জিমর দাম
o kিতপূরণ বাবদ) িস ুেরর জিম aিধgহণ করেছ টাটার মাটর
কারখানার জn। আর টাটারা নািক পাঁচ বছর বােদ জিমর দাম
িহেসেব ২০ কািট টাকা সরকারেক দেব। s াm িডuিট লাগেব
না, জেলর মুফত বেnাবs। িটিভ eবং i টারেনেট ei খবরটা
pচার হoয়ার পর eকজন মnব করেলন, জিমটা টাটারা তা
িকনেব না, িলেজ নেব। ক জােন! িলজo যিদ হয়, তা কত

oেঠ, তাহেল বলেত হয়, গত দশ-পেনর বছের িস েু রর চাষ য
আধুিনকতার পথ িনেয়েছ, তা-o তা িশlায়ন। স-পথ যিদ
চাষীরা না িনত, তাহেলo তা eকধরেনর gামীণ িশl বা sিনভর
সমবােয়র কথা ভাবা যাত। িশlায়ন মােনi িক বেড়া কেপােরট
কndীভুত পুঁিজ, iuেরাপীয় িশেlর মেডল? aসংখ kুd
িবেকndীভুত uেদ ােগo িক সমেবতভােবi ei িবিনেয়াগ সmব
হেত পাের না? ভারত SEZ pসে বলা হে , আমরা চীনা
মেডল anসরণ করব। চীনা মেডলিটo িক iuেরােপর কাছ থেক
anকরণ করা হয়িন?

বছেরর? খাঁিট তথ টা কu জােন না। Tড িসেkট! রােজ টাটািরলােয়nেদর িনেয় নািক টাগ-aফ-oয়ার চলেছ। eখােন
সরকােরর সে টাটার চুিkর শত ফাঁস হেয় গেল নীিতশ kমারনবীন পTনায়েকরা যিদ আরo লাভনীয় শেত টাটােক িনেয় িবহার
বা uিড় ায় পািলেয় যায়!
দশ জুেড় খN খN SEZ -িবেরাধী আেnালন চলেছ। মহারােTর
রায়গড়
জলায়, uিড় ার জগৎিসংহপুর- কিল নগের,
utরpেদেশর গািজয়াবাদ জলার দাদিরেত, an-হিরয়ানাঝাড়খেN SEZ sাপন গণpিতেরােধর মুেখ পড়েছ। লািঠ-gিলধরপাকড় চলেছ। কল নগেরর চmাkiলা gােমর ১২ জন
আিদবাসীর pাণ গেছ, তােদর gাম চেল যাে uিড় া সরকােরর
কিল নগর িবেশষ িশlা েলর মেধ । oখােন টাটার কারখানাo
হেব। রেkর িছেট তােদর গােয়o লেগেছ।

টাটারা বেলেছ তারা পুrিলয়া বাঁkড়ায় মাটর কারখানা করার কথা
ভাবেছ না। eমনকী ডানkিনর psাবo তােদর মেন ধেরিন।
িস ুেরর জিম গা িদেয় চেলেছ দূগাপুর ekেpসoেয়, তার
রিডেমড ফয়দা তােদর চাi। আসেল দশেজাড়া eiসব
aত াধুিনক সড়েকর জালিবsারo নহাত sাধীন সরকাির
পিরকlনাpসূত নয়। ভারতয়ীয় যাজনা কিমশেনর oেয়বসাiট
গেলi দখা যােব, সখােন ভারত-মািকন কেপােরট ম (USI ndi a CEO For um)-eর psাবনা, যা ভারত সরকােরর কােছ
d' দেশর কেপােরট কতারা পশ কেরেছ। কাথায় কী ধরেনর
পিরকাঠােমা হেব, িবিনেযাগ হেব, সরকাির নীিতর কাটছাঁট হেব,
তার িনেদশ সরকােরর কােছ দoয়া হেয়েছ। সgেলা drত
কাযকর করার জn কেপােরট-uেদ াগ 'টাs ফাস' গড়া হেয়েছ।
egেলা হেয়েছ হালিফল কংেgস সরকােরর আমেল। আর িবেজিপ
সরকােরর আমেল আর eক কেপােরট সংsা ম ািকনেস পশ
কেরিছল 'ম ািকনেস iিNয়া িরেপাট'। তােত eেদেশর খাকনলেচ
কাথায় কতটুk বদলােনা হেব psাব করা হেয়িছল। sতরাং
রাTীয় পিরকlনার দায় o aিভভাবকt aেনকটাi s ায় কাঁেধ
তুেল িনেয়েছন কেপােরট-কতারা!

িস ুের টাটারা তাi সাফsতেরা থাকেত চাiেছ। িবেশষ sেযাগsিবধাo তােদর চাi, তেব eখনi SEZ নয়। eকবার eখােন
eেস বসেত পারেল, কাল টাটারাo SEZ-eর আিজ জানােত
পাের। SEZ আiন anযায়ী তা ম রু o হেত পাের। আপাতত
সরকার তােদর হেয় সব সামলাে । শানা যাে , সরকাির ভূিম
o ভূিমরাজs দpর ১৮৯৪ সােলর বৃিটশ জিম aিধgহণ আiন
pেয়াগ কের িস ুেরর ৯৯৭ eকর জিম টাটার জn aিধgহণ
কেরেছ। ১৩ aেkাবর ২০০৬, pাkন pধানমntী িব নাথ pতাপ
িসং eরােজ র মুখ মntী বুdেদব ভTাচাযেক eক িচিঠেত লেখনঃ
"... িশlপিতেদর জn জিম aিধgহেণর kেt সরকােরর মােটi
জিড়ত হoয়া uিচত নয়। pকl গড়ার জn চাষীেদর জিম দরকার
হেল িশlপিত o িশl সংsাgেলােক সরাসির চাষীেদর কােছi
আিজ জানােত হেব। ..." পের aব িতিন নািক তাঁর বkব
িফিরেয় িনেয়েছন।

দেশর িভতর িবেদশ! দেশর যাজনা কিমশেনর চয়ারম ান
মে টক িসং আলুoয়ািলয়া। িতিনi আবার িবেদিশ ম ািকনেস
সংsার ম ািকনেস iিNয়া িরেপাট তিরর uপেদ া কিমিটর সদs!
পি মবে টাটা মাটর কারখানা করেব, িরলােয়n ব াপক আকাের
খুচেরা ব বসা করেব--eসব িন য় sেদিশ uেদ াগ ভেব কu
কu sিs পাে । িকnt টাটা, িরলােয়েnর মেতা কেপােরট-পুিঁ জ
তা iিতমেধ i আnজািতক (Tাnnাশনাল) হেয় uেঠেছ, দশজািতয়তা-রােTর ষালআনা ফয়দা িনেয় িবে র আিঙনায় ছিড়েয়
পড়াi তা তার মাk।

িকnt নিতকতা eবং aিধকােরর আেবদন িক িফিরেয় নoয়া
যায়? জিমর oপর চাষীর ব িkগত aিধকার, কৗেমর aিধকার,
gামসমােজর aিধকার --eসব তা নিতকতার বুিনয়াদী p ।
১৮৯৪ সােলর বৃিটশ আiেন তােক ল ন কেরেছ, ২০০৫ সােলর
SEZ আiন সi aিধকার ল নেক তরািnত কেরেছ। জিম
eকফসিল, dফসিল না িতনফসিল? িকংবা কৃিষ না িশl -- কানটা
আেগ? egেলা হল চালু সংিবধান o আiেনর aৈনিতকতার
িদকেক বধ কের তালার িফিকর মাt। িশlায়েনর কথাi যিদ
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eেস রাজ সেn েবলা নতুন বািড়র eকতলায় ঘের pােমাটােরর
সােথ মাল খত আর চাপা গলায় কথা বলত স য eেকবাের
বপাtা; pােমাটারবাবুেক সকেল িমেল ধরায় স নরম গলায়
বলল, 'আিম কী করব ভাi? আিম তা সব টাকা পেম ট কের
িদেয়িছ, ক Tাkর কাথায় থেক তা তা জািন না। সদার সােথ
যারা িছল তারা খািনক চঁচােমিচর পর pােমাটারবাবু জার ধমক
িদেয় বলল, "ফালতু hjুত কােরা না, পুিলশ ডাকব, uেl
মুশিকল হ' য় যােব। রাজিমিstর দল চুপ -- সবাi বপাড়ার
লাক, তার oপর বজায় গিরব; বৗ-eর চনা মুখ, বৗেয়র পেট
যটা eেসেছ তার aেচনা মুখ মেন ক' র সদার চােখ জল eেস
যায় ...

কৃ কথাঃ
িমক-কৃষক মিtর কথা
ধমতলা থেক বেড়া জার দশ-বােরা িকেলািমটার দূের kঁদঘােটর
পচা খাল পেরােলi pমাণ করা যায় -- কলকাতা আসেল eকটা
বেড়া gাম ছাড়া িকছু নয়

খােলর oপের পুঁিটয়ারীর শষ pােn লাDু-gেড়র ঠেক
খািলেপেট d-খুির তরল আgন ঢেল িনেয় পূড়া মাnষেদর আDা

--ei হ'ল আর বািক আট আনা
মিদনীপুেরর পাNু বািড় বািড় জল দoয়ার ঠলায় যার পদিব
eখন ভারী -- ভারী dঃখ তার স pথম মুখ খােল -- বৗ-বা া
দেশ রেখ চেল আসার গl

দখেলন তা, ষাল আনা pমাণ হ'ল --কলকাতা আসেল eকটা বেড়া gাম ছাড়া িকছুi নয়! আর দাদা,
pমাণ তা হেবi, হাকনা লাDু-gেড়র ঠেক, আমােদর
পি মবে য eখনo িমক-কৃষক মtী দীঘজীবী হেয় আেছ।

খেতর কাজ না থাকায় পােশর গাঁiেয় নানাপাড়ার জায়ারদার
বািড়েত ঘরািমর কােজ লাগা, সারািদন চােল uেঠ রােদ পুেড় খড়
ছাoয়ার পর বাবুর বu িবেকেল eক ধামা মুিড় খেত িদল বাবু
িমি হেস বলল, 'কাল eেস পয়সা িনেয় যাস', পেরর িদন আর
িচেni পাের না কী না-বুঝ ব াপার -- পাNু যত বেল, 'আিম
পাNু, কাল ঘর ছাiলাম, আপুিন বলেল, আজ পয়সা িনেত' বাবু
pথেম হেস uিড়য়া িদল, পের বলল, 'iয়ািক িদি স'? আেরা
রেগ হাঁক পাড়ল, 'oের ছােপ, লািঠটা আনেতা, কথাকার ক
eেসেছ --- ঢপ িদেয় পয়সা নoয়া বর করিছ ...' পাNু আর
দাঁড়ায়? সi য দৗড় িদেয়েছ -- eেকবাের কলকাতায় eেস
থামা gােম আর স কাজ করেব না --ei হ'ল আমােদর আট
আনা pমাণ

িদন-রােতর কথা
মিহষেক বধ ক' র পূব িদগেn িসংহ uেঠ আেস, pথেমi দখা
যায় তার ফুেল oঠা কশর, তারপর লেজর আsালেন িদন r
হয়।
eখােন িদনেক তুিম বলেত পারেব না রৗd-সমুjjল বা মঘ-বৃি র
িদন। eখােন িদেনর বলা িকেশারী মেয়েক নg ক' র হাঁটােনা
হয়। তার দাষ --তার দাদা ভােলাবাসার জাত নi ভেব eক
uঁচজ
ু ােতর মেয়েক ভােলােবেস ফেলেছ। লk কেরা, আkমেণর
ছুেতা আnজািতক -- আেমিরকা -- iরাক, বেড়া- ছােটা, uঁচ-ু নীচু
...
িপ ল তজেন ts িদন পি েম িsিমত হেল আবার রেkর দাগ - eবার িসংহেক মের মাথা তােল মিহষ, তার িশংেয়র আঘােত
খেস পেড় চাঁদ-gহ-তারা।

eবার পাহাড়পুর কারখানার হlার সদা ছমােসর পায়ািত বৗেক
রবািড় রেখ স িফের যাে িতনমাস ধের ভাসার iuিনেট
লকআuট স িগেয়িছল রাজিমিstর কাজ িনেয় সlেলেক লবার
ক Tাkর বলল, থেক কাজ করেত হেব মাস গেল eকসােথ টাকা
পােব, খাoয়া ি ; আর পাঁচজন রািজ হ'ল

eখােন রািtেক তুিম কী নােম ভূিষত করেব ভােবা। লk কেরা,
anকাের যা ঢাকা যায় না, মিহেষর চােখর মেতা jেল লk
কেরা oi িকেশারীেক যারা uল কের হাঁিটেয়েছ তারা uঁচজ
ু ােতর
eবং তােদর টােটম হnমান, তারা িব াস কের eবং তা িঠক য
সিত কােরর হnমান তােদর চেয়o uঁচজ
ু ােতর। aব আেরা
aেনক কৗম আেছ -- সবার আলাদা টােটম -- হািত, ফুল,
ঘাসফুল, বাঁকাচাঁদ, চk, হাত, হািতয়ার, iত ািদ --eকi িব ােস।

সদাo নতুন বৗেক বােপর বািড় পািঠেয় রাsার ধাের iেটর পাঁজা
সাজােনা ঘের dেবলা আলুর চাখা আর aড়হর ডােলর সােথ ল া
িটেপ ভাত িগেল d'মাস কািটেয় িদল; নতুন বািড়র সব কাজ শষ
সবাi জােন eকসােথ মাটা টাকা পােব মােঝ কu eকটা পয়সাo
নয়িন -- oমা, ক টাkর বাবু কাথায়? ei য বাiক ফটফিটেয়
মnন সামিয়কী
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িস রু ঃ জন নানীর শেষ মধা পােটকেরর
ভাষণ
anবাদকঃ শমীক সরকার
িস ুের গাপালনগের eবং সমs gাম থেক আসা বােনরা,
ভােয়রা eবং বািসnারা! আপনােদর লড়াiেক সালাম। বাংলায়
eকটা আমার মেন পেড়েছ --- 'লড়াi কর লড়াi কর, যত িদন
না িবজয়ী হo। যিদ eকবার হােরা, বারবার, লেড়া বারবার,
যতিদন না িবজয়ী হo।' আজ eখােন uপিsত আিদবাসীেদর
দািবর সা া pিতিনিধ েdয়া মহাে তা দবী, আজেকর
জন নানীর সদs pাkন িবচারপিত মলয় সনgp eবং
মানবািধকার রkাকমী দীপ র চkবতী, eখানকার an ােনর
আেয়াজক aিমতd িত kমার eবং তাঁর সাথীরা, মে upিথত
sানীয় জনpিতিনিধ রবীndনাথ ভTাচায eবং সাথীরা, তৃণমূল
জাতীয় কংেgস জনতা দল ( সkলার) eবং িবিভn রাজৈনিতক
সংগঠেনর নতৃবৃn, CPI ML-eর িবিভn সাথী, eিপিডআর-eর
সাথীবৃn eবং যাদবপুর িব িবদ ালেয়র সাথীরা, মিহলা,
kতমজুরেদর িবিভn সংগঠেনর সাথীরা -- আপনারা সবাi আজ
িস ুর আেnালেনর aংশীদার হেয় গেছন। আজেকর জন নািনর
পর আিম আপনােদর সবাiেক ধnাবাদ জানাি । আজ সকােল
আমরা eখােন eেসিছলাম খালা মেন। সকাল থেকi সাংবািদক
বnুরা eবং aেনেক তােদর ক ােমরার লেn সব িকছু দখেলন,
নেলন। আমরাo খালা চােখ সব িকছু নলাম, দখলাম।
িস ুের কেয়ক মাস জুেড় যা চলেছ তা আজ সারা দশ জুেড় য
unয়নী কমযj চলেছ, তার িভিtকাঠােমা িনেয়i িকছু p তুেল
িদে । eখােন ভাiেবােনেদর লড়াi, ধু পঁিচেশ সেpmর নয়,
তার আেগপেরo যা চলেছ, যার iিতহাস eখানকার জিমেত
জিমেত লখা হেয় চেলেছ, তা জানার জn eখােন eেসিছলাম।
eখানকার খবেরর কাগজ থেক তা কবল জানা যায়, িনrপম
সন কী বেলেছন, বুdেদব ভTাচায কী বেলেছন। eখানকার মাnষ
তা unয়েনর িবেরাধী g ডা নয়। eখানকার মাnষ তা ২৫ তািরখ
রােত হােত পাথর তুেল নয়িন। AK-47 তা তারা হােত তুেল
নয়িন। মমতা ব ানািজ তা eক রাজৈনিতক নtী। eখানকার
মািট িক পাথুের না sফলা? জিমেত সচ আেছ না নi?
সরকােরর কথা িঠক না ভুল? e সব জানার জni আমরা eখােন
eেসিছলাম। িস ুের লাক িক টাটা-িবেরাধী dশমন? তারা িক
দেশ িশl চায় না? eসবo আমরা জানেত eেসিছলাম। eখােন
কত লাক আেছ? কত জিম আেছ? eখােন কত মজুর আেছ?
কত লােকর পাTা আেছ? কত কৃষেকর পাTা নi? aেলক
pজn ধের লাঙল চালাে ন, জিমo িকেনেছন, িকnt eখনo
সরকাির খাতায় নাম নিথভুk হয়িন কতজেনর -- eসবo
আমােদর শানার িছল। বছরভর আেnালন আেছ য মাnষরা,
তােদর কােছ িদনভর সময় যেথ eসব বলার জn। আর

িবচারকেদর তা কেয়ক ঘNা শানার পেরi িবচােরর রায় িদেত
হয়। আমরা aেনক জায়গায় বামপnীেদর সােথ িনেয় লড়াi
কেরিছ। eনরেনর কথা আমার মেন পেড়েছ। আমরা সবাi িমেল
যিদ না লড়তাম তাহেল আমরা িকছুi করেত পারতাম না।
আপনারা হয়ত জােনন, eনরেনর eক কতা পাগল হেয় গেলন।
িতিন িনu iয়েকর রাsায় িনেজর কাপড় িনেজ ছীঁেড় ফেল
আtহত া করেলন। আেরক কতার ২৪ বছর জল হেয়েছ। সi
eনরেনর সােথ লড়াiেয় আমরা বামপnীেদর সােথ লড়াi কেরিছ,
আজo কেরিছ। িকnt যখন যাদবপুর িব িবদ ালেয়র ছাtছাtীেদর
oপর পুিলশ হামলা চালায় eবং eখানকার শাসকদল পুিলশেক
িনেদাষ বেল eবং ছাtছাtীেদর oপর কস দয়, যখন
জলপাigিড়েত চা বাগােনর জিম eবং মজুরেদর রাজ কেড়
নoয়া হয়, যখন ডানkিনেত িবd ৎ pকেl anায়ভােব কয়লাখিন
sাপন কর হয়, যখন আসানেসােল মজুররা িব ব াে র িবrেd
লেড়, যখন টািলগে খালপাড় থেক গিরব ঝুপিড়বাসীেদর তুেল
দoয়া হয়, তখন আমােদরo ei পি মবে আসেত হয়। আজ
িস ুের যা হে , গতকাল গািজয়ােব হেয়েছ, রােতর পর রাত
জুেড়। আমােদর সাথীরা সখােন িতন িতন বার জেল গেছ।
আজ সারা দেশ িশেlর নােম কৃষিক বিল দoয়া হে ।
মহারােTর gােমo আেnালন হে , ulাবিহন (ulা মহাজন) যার
নতৃt িদে । anpেদেশ eক পািটর সরকার, ছিtশগেড় আর
eক পািটর সরকার।
মমতািজর aিgপরীkা eখনo হয়িন। ছিtশগেড় িজnাল দশ
হাজার টাকায় eক eকর জিম িকনেছ। আর eক লাখ টাকা eকর
দের িবিk করেছ eকটা কের hা ড পাm বিসেয়। িদlীেত eক
eকটা কাmানী ১৩০ টাকা দের জিম িকেন ১৩ হাজার টাকায়
বেচেছ। আর আmািনরা eখন d'টকেরা হেয়েছ। িকnt তারা
d'মুেখ খাে । মহারােT তারা হাজার হাজার eকর জিম িনে ।
সখােন িবেশষ aথৈনিতক a ল বানাে । SEZ, দেশর িভতর
িবেদশ। ei sp যখন আমােদর সামেন ভােস, তখন আমরা সবাi
খাড়া হেয় uিঠ। eখােন িস ুের eখনo SEZ হয় িন। িকnt
কলকাতায় কম কের ৬টা SEZ ম রু হেয় গেছ বা হেত চেলেছ।
িস ুের যিদ টাটার বসিত হয়, টাটাo SEZ-eর আিজ জানােত
পাের। তােদর আিজ ম রু হেত পাের। দেশ eরকম eকটা আiন
তির হেয় গেছ। eকi ভাষা সব জায়গায়। িহিn, ছিtশগিড়,
মারািঠ, পুেরা দেশi আজ eকটাi ভাষা। ব বসায়ীগেণর ভাষা।
uদারীকরেণর ভাষা। স ভাষা কাmানীgেলার জn uদার।
মাnেষর জn anদার। বচারাম মাnা eবং বােনরা আজ সকােল
জন নািনেত যা বেলেছন, তােত আপনােদর hদেয়র kত
আমােদর গাচের eেসেছ। আমরা িতন িবচারক eসব েন eকটা
রােয় eেস পৗঁেছিছ -- িস ুের টাটার আগমন eক ভয় র ব াপার
eবং তােত লােকর মত নi। না আiেনর িদক থেক, না nােয়র
িদক থেক--- কানo িদক থেকi িস ুেরর মাnষ টাটােক জিম
িদেত চায় না। eকথা আপনারাi আমােদর বেলেছন। আমরা eখন
আপনােদর বলিছ। িকnt আপনারা আমােদর যা যা বেলেছন, তা

কবল বলা আর শানার িবষয় নয়। শিk পরীkাo িদেত হেব।
আমরা আজেক আপনােদর য কথা বলিছ, তা কবল unয়ন
সmেক আমােদর ধারণাpসূত নয়। আজ সারািদন ধের আমরা যা
েনিছ তার oপের দাঁিড়েয় eটা আমােদর anবতী বkব ।
িলিখত বkব আমরা তির কের সবাiেক জানাব, সরকারেকo
জানাব কেয়কিদন পের। িকnt আজ জন নািনর পর eটা আমােদর
কােছ পির ার, িস ুর bেক ১০০০ eকর জিমেত কী হেত চেলেছ
তা কu জােন না, সংগঠনgেলাo না। আজ ei ম থেক
eকথা সরকারেক জানােনা দরকার, সরকার জানাক, তারা টাটার
সােথ বা an কােরার সােথ চুিk কের থাকেল, কী চুিk
কেরেছন? কী শত আেছ তােত? কত টাকা িনেয়েছন? কন
িনেয়েছন? eটা pথম কথা। আজ জন নািনেত সরকােরর তরেফ
কu িছেলন না। আমরা আটচিlশ ঘ টা সময় িদি । তার মেধ
সরকার জানাক। আমরা সরকােরর বkব o নেত চাi। আমার
p , সরকােরর তরেফ আজ জন নািনেত কu িছেলন না কন?
জন নািনেত তা সবাi বলেত পােরন! eকান থেকi তা
জনsাথ মামলা (PI L) হেয়েছ। eকজন sিpম কােট মামলা
করেছন। sিpম কােটর ব াপার sাপার তা আমরা জািন।
দরজায় কড়া নাড়েত হয়। 'দরজা খােলা' দরজা খােলা',
'িবচার কেরা' 'িবচার কেরা'! িকnt আজ ei জন নািনেত ছাT
পােয়ল যা বলল, বৃহsিত বিহন যা বলল, তাo জনsাথ মামলা
eবং সরকােরর তার জবাব দoয়া uিচৎ। আমরা eটা
িনি তভােবi বলিছ, eখানকার জিম পাথুের নয়। eখানকার
জিমেত পেনর ধরেনর ফসল হয়। ধান, আলু, সিb। eখানকার
জিমেক পাথুের বলেল তা হেব চাষীেদর aপমান। মািটর aপমান।
তা দেশর মাnষ সh করেব না। আমরা দেখিছ, e জিমেত ধু
মািটর নীেচর জল আেস তাi নয়, ডাঙার জলo e নালা o নালা
িদেয় জিমেত পৗঁছায়। eবং বােনরা সাফ বেল িদেয়েছ, তারা e
জিম কানo দােম বচেত রািজ নন, না দশ লাখ, না িবশ লাখ।
কারা কারা জিম িদেত চান না হাত তুলনু ... anকােরo ei কথা
চাপা থাকেছ না, বিশরভাগ লাক জিম িদেত pstত নয়।
আপনারা হয়েতা ঝাড়খেNর মাnষেদর মেতা বলেছন না, 'pাণ
দব তবু জিম দব না।' িকnt pায় তাi-i বলেছন। আর eকটা
কথা আিম পি মব সরকারেক বলেত চাi। জািন, িবহাের kিড়
বছর ধের জিম চষেলo নাম রকড হয় না eবং পি মব িবহার
নয়। পি মব ভূিম সংsাের eিগেয়। aপােরশন বগার কথাo
আমা জািন। িকnt িtশ বছেরo সব জিমেত বগাদােরর নাম
নিথভুk হয়িন, সটাo আজ আমরা বুেঝ গলাম। তাi pথম
কথা, সব জিম নিথভুk কর। eমনকী ভােয়র নােম, বােনর
নােমo। eখােন তা দখিছ মিহলারাi agগামী। আরo eকটা
ব াপার, ১৮৯৪ সােল বৃিটেশর য জিম aিধgহণ আiন, তা
িদেয়i eখনo কাজ চলেছ। ei হল বামপnীেদর SEZ িনেয়
কndেক দoয়া নিথ [eকটা কাগজ হােত তুেল দখােলন], তােত
তারা -eর জিম aিধgহণ আiন সংsােরর দািব কেরেছ। তারা
বেলেছ, যারা জিম হারাে , তােদর পযাp kিতপূরেণর দািবo
তারা কেরেছ। তারা বেলেছ, যারা জিম হারাে তােদর জn যিদ
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nায়িবচার করেত হয়, তেব ১৮৯৪ সােলর iংেরজ আiেনর বদল
চাi। তাহেল িস ুেরর লাক কী দাষ করল য তােদর oপর
তারা oi eকi আiন চাপাে ? বুdেদববাবু, য কাগজ আপনারা
কndীয় সরকারেক িদেয়েছন, তা িস ুেরo আপনােদর কাযকর
কের দখােত হেব। তাছাড়া তারা kতমজুরেদর কথাo বেলেছ।
eখােন pায় d'হাজার [sানীয়] kতমজুর আেছ। মাট
ছ'হাজার। kতমজুরেদর সােথ কথা না বেল, তােদর ব বsা না
কের কানo জিম aিধgহণ করা যােব না, তারা eটা বেলেছ
[ কndীয় সরকারেক দoয়া psােব]। তা িস ুর কী দাষ করল?
eখােন েনিছ gামসভােকo িকছু বলা হয়িন। রাজীব গা ডহীর
আমেল আiন হেয়িছল, ধু gাম প ােয়ত নয়, gামসভারo
aিধকার আেছ সব িকছু জানার eবং িসdাn নবার। সিনয়া গাnী
তখন রাজনীিত করেতন না, িতিন হয়েতা জােনন না। িকnt আমরা
তা িছলাম। আমরা তা জািন। eকােন gামসভায় psাব তুলেত
হেব। িসdাn িনেত হেব। আমরা িনবাচনী রাজনীিত কির না
িঠকi। িকnt িনবাচনী রাজনীিত আমােদর কােছ a ু ৎ নয়। তাi
আমরা মািন, gােমর জিম, তার নীেচর জল, খিনজ সmদ, জ ল
-- e সেবর aিধকার gামসভার। eখােন চাকির দoয়া হেব িক
না তা িনেয় কu িকছু s কের বলেছ না। টাটা বেলেছ ৩০০
জনেক, কখনo বলেছ ৮০০। িকnt আমরা জািন, জামেশদপুর
থেক কিল নগর, টাটারা কী করেছ। টাটােদরo eটা বাঝা
uিচৎ, যখােন মানূষ চাiেছ না, সখােন তােদর যাoয়া uিচত
নয়। eকবার কিল নগর হেয় গেছ। িdতীয় কিল নগর যন
পি মবে না হয়। eটা যিদ তারা বােঝ, তাহেল টাটারo ম ল,
মাnেষরo ম ল। আপনারা জন নািনেত সাফ বেল িদেয়েছন য
আপনারা িশlিবেরাধী নন। আমরা তা গািড় কারখানার ব াপােরo
p তুিল। কলকাতায় eখন Tািফক জ াম। আর কত গািড়
আসেব? যারা পথচারী তােদর কী হেব? পিরেবেশর কী হেব?
িকnt মিহলারা গািড় কারখানার িবrেd জন নািনেত কান কথা
বেলনিন। আপনােদর বেড়া মন। গািড় কারখানা যিদ eখােন না
হেয় d-দশ িকেলািমটার দূের হয়, তেব oখােন যারা আেছ তােদর
িক হেব? যিদ পুrিলয়ােত যারা আেছ তােদর জিমেত কারখানা
হয়, আর সখানকার মাnষ pিতবাদ কের, তেব আমরা সখােনo
তােদর পােশ দাঁিড়েয় পড়ব। oখােন হয়ত আিদবাসীরা আেছ,
তােদর জিম হয়ত কম ফসলী। তারা হয়ত খাবার জni চাষ k,
িবিkর জn নয়। িকnt তােদরo aপমান করা যায় না। তাi
যখােনi কান দিশ কাmানী যাক -- িবেদিশ কাmানীর তা
আমরা িবrেd -- সখানকার মাnেষর িবনা সmিতেত জিম নoয়া
যােব না। আমরা eখােন দখিছ কui পয়সা নবার জn তির
নয়। কu কu হয়ত চক িনেয়েছন, িকnt পয়সা ননিন eখনo।
কােরার যিদ চক িফিরেয় দবার iে হয়, তেব তােকo সাহায
করা uিচত। কারণ, আমরা নমদােত দেখিছ, aেনেকi ভুল বুেঝ
চক িনেয় ফেলিছল, তােদর চক িফিরেয় দবার aিধকার থাকা
uিচত। জিমর সােথ যারা যুk, kেত যারা চাষ কের, চক
িফিরেয় দবার aিধকার তােদর আেছ।
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eক adুত কথা বলা হে । শহর uেদ াগী, uৎপাদক, আর gাম
uৎপাদনিবিমখ। তাহেল হয় চাষীেদর আtহত া করা uিচত, aথবা
সরকােরর gামেক হত া করা uিচত। আজেকর জন নািনেত
unয়েনর ei কথােক সবাi মানেত asীকার কেরেছ। তাi
আtহত া নয়। হত াo নয়। gাম, চােষর জিমেক বাঁচােত হেব।
জিম গেল হয়ত ঘর যােব না, িকnt ঘর ছেড় পালােত হেব
কলকাতায়। য ঝাড়ু িনেয় আপনারা eখােন লড়াi করেছন, সi
ঝাড়ু িনেয় ঝাঁট িদেত হেব কলকাতার রাsা। eটা aপমােনর।
কানo মntীর e psাব দoয়ার aিধকার নi। আপনারা
বেলেছন, আপনােদর জিমi আপনােদর unয়েনর কারণ। িকnt ২৫
সেpmেরর রাত, য মানেব তার বদনাম। য মানেব না তার
বদনাম নi। িকnt পােয়ল বলেছ য, oেতা dবল নয়। ছােটা,
িকnt শkেপাk হেয় গেছ। সরsতী বিহন বেলেছন, an বােনরা
বেলেছন। তােদর কথা েন আমরা বুঝেত পেরিছ, সিদন রােত
মা- বােনেদর oপর aত াচার হেয়েছ। িকnt তার িবrেd আপনারা
য aিভেযাগ লখানিন থানায়, eফআi-আর কেরনিন, তার জn
আপনােদর নতােদর িবrেd eফআi-আর হoয়া uিচত। যারা
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মিহলােদর oপর aত াচার কেরেছ, আমলা পুিলশ, তােদর শািs
হoয়া uিচত। বিশ বলব না। আজ য চাষী eবং মজুররা লড়াi
করেছ, িমক iuিনয়নgেলা, িবিভn জায়গার সংঘষ সিমিতgেলা,
তার নাম কখনo মহারাT, কখনo িস ুর। eসব লড়াiেক eকিট
an মাtায় িনেয় যেত হেব। unয়েনর নােম য ব াপারটা চলেছ,
তা কদয। eটা গাnীিজর কথা, মােkর কথা, আেmদকেরর কথা,
জয়pকাশ- লািহয়ার কথা। য যখােন আেছ, তার সখােন
uৎপাদেনর aিধকার থাকা uিচৎ। eক টুকেরা জিম, eকটা gাম,
eকটা a ল -- সgেলার uৎখাত unয়েনর চহারা নয়, ংেসর
চহারা। আপনােদর লড়াiেয়র টােনi মহাে তািদ, আিম eখােন
eেসিছ। যিদ সরকার ei িবচােরর কথা কােন না তােল, তেব
আবার আমরা eখােন আসব। লড়ব, িজতব। আিম তা চাiনা
কবল লড়াi, লড়াi আর লড়াi। snর ফসল হাক, বা ারা
িশkা পাক, সবার জিম থাkক -- e সবi আমরা চাi। চাi সচ
হাক, বেড়া বাঁধ িদেয় নয়, ছােটা বাঁধ িদেয়। িকnt eসব যিদ না
হয়, তেব তা বলেতi হেব -- সামেন িদন, জার লড়াi।
আমােদর a ীকার, সামেন িদন, জার লড়াi।
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আিদ বািড় িস ুেরর বলরামবািটেত। d'পুrষ ধের eখােন আেছন।
িস ুের মাট পাঁচিট মৗজা -- গাপালনগর, বড়ােবিড়,
বােজেমিলয়া, িসেঙর ভিড়, খােসর ভিড়। প ােয়ত মাট িতনিট
-- গাপাল নগর, ক.িজ.িড. gাম প ােয়ত।

িস রু ঃ সেরজিমন যা দেখিছ, যা েনিছ
aিমতা সাnাল

রাজkমার মাnা জানােলন, টাটারা য মাট ৩০০০ িবঘা (১০০০
eকর) জিম চাiেছ, তার শতকরা ৯০ ভাগ িতনফসিল-চারফসিল
জিম, বািক ১০ ভাগ eকফসিল। গত িতিরশ বছের uৎপাদন
বেড়েছ চারgণ। বিশর ভাগ চাষীেলাক aj, ফেল িলিখত বগা
হয়িন aেনেকরi। িমuেটশন কের শািল জিম থেক রকড িঠক
করেত হয়, সটা aেনেকi জােননা। iংেরজ আমল থেক য
িহেসব চেল আসেছ, eখনo সটাi চলেছ। আর সরকার সi
িহেসেবi eসব জিমেক 'eকফসিল' বলেছ। ei জিমেত eখন
৩৭টা িমিন eবং ৩টা হিভ িডপিটuoেয়ল আেছ। eকটা িমিনেত
৬০ থেক ১০০ িবঘা eবং eকটা হিভ িডপিটuoেয়েল ৩০০
িবঘা জিম চাষ হয়। eছাড়া িডিভিসর খাল আেছ, পছেন আেছ
খয়া আর কানা নদী। রাজkমার মাnারা d'ভাi, পিরবােরর মাট
সদs ৯জন। তাঁেদর মাট জিমর মেধ ৪ িবঘা জিম পেড়েছ
মাটর কারখানার জn psািবত a েল।

িস ুের টাটার psািবত মাটরগািড় কারখানার জn কৃিষজিম
নoয়ােক কnd কের য তক সংবাদমাধ েম r হেয়িছল, যা
িনেয় জনমানেস খািনকটা িব ািnর সৃি হয়, eমনকী খাদ
িস ুেরo তা pত k করা গেছ, an aেনেকর মেতা আমরা,
মnন সামiিয়কী পিtকার পিরসের, তা িনেয় জােn-বুঝেত-ভাবেত
আgহী হi। pকৃত aবsাটা সেরজিমন জানার আgেহ কেয়কজন
িমেল িস ুর a েল চেল যাi। pথেম যাi ৯ সেpmর,
িdতীয়বার ২৪ সেpmর।
৯ সেpmর
pথেম আমরা ছ'জন িবেকল নাগাদ কামারkNু sশেন পৗঁছাi।
িকছুটা হঁেট িগেয় Tকাের চাপলাম। Tকােরর িসটgেলা ভিত
হoয়ার পর চারিদেক ঝুেল, পছেন দাঁিড়েয় eবং মাথায় চেপ
সকেল যাে ।

লkণ চnd মাnারা চার ভাi, eকজন িবেয় কেরিম। পিরবােরর
সদs সংখ া ১৮। মাট জিমর পিরমাণ ১৮ িবঘা।

আমরা নামলাম বড়ােবিড়েত। ভাড়া মাথািপছু সােড় িতন টাকা।
gােমর পথ ধের বশ িকছুটা হাঁটেত হল। eকটা মােড় মাiক
লাগােনা, তােত গান চলেছ, "আমরা তামার শািnিpয় শাn
ছেল/ তবু শtr eেল ast হােত ধরেত জািন/ তামার ভয় নi
মা, আমরা/ pিতবাদ করেত জািন ..."। মেন হল, eকটা সভা
হেব, তার pstিত চলেছ। পেথর d'ধাের যসব বািড়, সখােন
মেয়- বৗেদর aবধািরত p -- কােtেক আসেছ? কলকাতা
লাক েন জানেত চাiল -- িটিভর লাক, নািক মাটর
সাiেকেলর িমিছেলর লাক? কu কu মnব ছুেঁ ড় িদল -- সারা
দশ থকেত টাটারা আর মরার জায়গা পল না? আমােদর
িভেটমািটর িদেকi শিনর দৃি পড়ল? eক দাoযায় বেস বৃd
আমােদর দাঁড় কিরেয় বলেলন, eকটু বsন, আমােদর aেনক কথা
বলার আেছ। ফরার পেথ তাঁর কথা শানার pিতrিত িদেয়
আমরা eিগেয় চিল। aবেশেষ gােমর ভতর eকটা পাকা
দাতালা বািড়র সামেন আমরা দাঁড়ালাম। আমােদর সে িছেলন
কামারkNুর eক বািসnা। তাঁর পিরচেয়র সূt ধেরi আমরা ei
বািড়েত eলাম। oখােন বশ িকছু মাnেষর জটলা চলিছল। আমরা
তাঁেদর সে কথা বলেত চাi েন oi বািড়র দাতলার দালােন
আমােদর বসােলন। eেক eেক aেনেকi হািজর হেলন -- মািণক
দাস, রাজিকমার মাnা, পুর য় দাস, লkণ চnd মাnা, হিরপদ দাস,
লkণ দাস, eমন আso কেয়কজন। eকটু পেরi eেস গল
জল, তারপর চা-িবsুট। কথা r হল।

হিরপদ দাস জানােলন, oঁর বাবার িছল আড়াi িবঘা জিম। চার
ভাiেয়র মেধ uিনi বেড়া। সবাi পৃথক থােক। oঁর িনজs জিম
৫ কাঠা। ভােগ চাষ করেতন ৩ িবঘায়, তার আয় থেক আরo ৫
কাঠা িকেনেছন। তেব টাকার aভােব eখনo রিজিsT হয়িন। বািড়
o জিম dেটাi বড়ােবিড় পূবপাড়ার মেধ i। stী, ছেলেমেয়
আেছ। ছেল ekাi, স চােষ নi। ৮ বছর ধের বাiের আেছ।
মুmiেত সানার কাজ কের। জায়গাটার নাম িঠক বলেত পারেলন
না, তেব ' যখােন বাম ফেটিছল, তার কাছাকািছ' থােক।
বািড়েত স টাকা পাঠায় িকনা িজেjস করােত মাথা চুলেকােত
লাগেলন। তারপর বলেলন, স িবেয়-থা কেরেছ। eখােন টাকা
পাঠায় না। িতন মেয়র িবেয় িদেয়েছন জিম িবিk কের। িকnt
ভােলা িবেয় হয়িন।
হিরপদ দাস pািnক চাষী। চাষবাস pসে বলেলন, eখন সারা
বছর সবi কির। আলু কেরিছ, আলু ভেঙ oেত শসা লািগেয়িছ,
oi শসা মাচায় িঝেঙ িদেয় িদেয়িছ। oi eকটা জিমেতi। িঝেঙ
uঠেল লাuগাছ দাব। আলুর িকছু জায়গায় পাট কেরিছ। পােটর
জায়গায় eখন বgন কিপ বসাি । সারা বছরi লেগ থােক।
ধান হয় বছের d'বার, পাট eকবার। eখন আমন হে নীচু
জিমেত, ফাlুেন uঠেল বােরা হেব িমিনর জেল। আলুo হেব
an জিমেত। দড় িবেঘেত ধান চাষ হয়। আমন হয় ১২ থেক
১৬ বsা, বােরা হয় ১৬ থেক ১৮ বsা। খারািকেত লােগ ১২
বsা, বািকটা িবিk কির। িমিনর জল লােগ, খােলর জলo পাi।
ধান চাষ লাভজনক তা বেটi।

gামটার নাম বড়ােবিড় পুবপাড়া। য বািড়েত বেস কথাবাতা r
হল, সিট মািণক দােসর। oঁরা িতন ভাi, পিরবােরর মাট সদs
১৫ জন। সব িমিলেয় ৮ িবঘা জিম। ধান eকবারi হয়। oঁেদর
মnন সামিয়কী
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পুর য় দাস বলেলন, eখানকার মাnেষর মুখ িজিবকা চাষ। আজ
থেক দশ-পেনর বছর আেগ gােম যিদ ৫টা পাকা বািড় িছল,
আজ তেব খুঁজেল হয়েতা ৫টা কাঁচা বািড় পােবন। বািক সব
পাকা। eতটাi পিরবতন। আমার গত বছর আলু হেয়েছ সােড়
পাঁচ মণ। oi য মাঠ aিধgহণ হেব oখােন। িবঘা িতেনক আমার
িনজs জিম, আড়াi িবঘা বগার জিম। আমার বাবা িলিখত
বগাদার। জিমদার মাnারা, oিদেক থােক, পশায় িশkক, eখন
িরটায়াডম ান।

িতিরশ বছর আেগ চােষর aবsা eমন িছল য, ei আমন
ধানটাi ১২ বsা হত না। ei য সেচর pেয়াগ, সােরর pেয়াগ,
হাibীড চাষ, eসব তখন িছল না। িশkার ফেল eসব হেয়েছ,
kমশ বেড়েছ।
হিরপদ দাস যােদর জিম ভােগ চাষ কেরন, তারা sানীয় লাক,
ei বাজােরর পােশi থােক। পদিব বাri। ei জিমর বগা রকড
হয়িন। কারণ জিমর মািলেকর সােথ আtীেয়র মেতা সmক।
বািড়েত কান কাজকম হেল যাতাযাত আেছ, পারsিরক িব াস
আেছ। তাi eতিদন রকড দরকার হয়িন। বাriেদর আেগ িছল
১০০ িবঘা জিম, িবিk কের eখন ৬০-৬৫ িবঘায় দাঁিড়েয়েছ।
eত জিম ধু ei পূবপাড়ায় নয়, গাটা মৗজায় আর কারo
নi। oরা ভােগ িদেয়েছ ৫৫ িবঘা, বািকটা িলেজ করাে । oরা
িনেজরা চাষবাস কের না। oi বািড়র ছেলর তেলর িডলারিশপ
আেছ, চাকির-বাকিরo আেছ। জিম দoয়ার ব াপাের oরাi বিশ
uৎসাহী। oরা দখেছ জিম িদেল oেদর লাভ। িবিk করার eটাi
sেযাগ। জিমর pিত oেদর কান টান নi।

p করা হেয়িছল, য জিম টাটােক দoয়া হে , তার মেধ কত
ভাগ জিম চােষ আেছ eবং কতটা নi?
মািণকদাস বলেলন, আসেল িক জােনন তা, eখােন সবাi য ধু
চাষবাস করেছ, তা নয়। eকিদেক যমন চাষবাস করেছ, তমন
পিরবােরর কান কান ছেল সরকাির চাকির না পেল হােতর
কাজo করেছ। সজn তারা কলকাতােতo যাে । eখােন
যাগােযাগ ব বsা eত ভােলা, ছেলরা মােঠ কাজ কেরo
কলকাতা বা ant কাজ করেত যাে । মােন, dেটার সংিম েণ
unিতটাo eখােন বিশ। সকােল uঠল, মােঠ কাজ করল। তারপর
কলকাতায় কােজ রoনা হল। ei কামারkNু, যখােন জিম
নoয়ার কথা হে , eমন eকটা জায়গা য কডলাiন, তারেক র
লাiেনর Tন pাস বাস পাoয়া যাে ।

gােম যারা বগা, ভাগচাষী, তারা সবাi টাটােক জিম দoয়ার
িবrেd। মািণক দাস জানােলন।
চােষর জn সচ-সার iত ািদর ব বহার eবং ফলন যমন
বেড়েছ, খরচo তা বেড়েছ? ei pে র utের সmিত জািনেয়
oঁরা বলেলন, িকnt সব চােষ eকরকম খরচ নয়। িবঘা pিত জল
সার oষুেধর খরচ সব িমিলেয় আমেনর চেয় বােরােত খরচ
বিশ। আবার বােরা চােষ ফলনo বিশ। eক িবঘা জিমেত ১৮
থেক ২০ মণ ধান হে । িকnt আমেনর ফলন ১২ থেক ১৫
মেণর মেধ । eখন u ফলনশীল ধান তা ১৫ থেক ১৬ মণo
হে । বােরার দামo বিশ। বsা pিত আমন ধান ৩০০ টাকা
হেল বােরার দাম ৪০০ টাকা। ফেল পুিষেয় যায়।

পুর য় দাস বলেলন, আেগ জিম চাষ করেত হেল sেদ টাকা ধার
করেত হত। বাriরা িদত। eখন য ছেলটা কােজ যাে , স
oখান থেক টাকা রাজগার করেছ। আর sেদ টাকা িনেত হে
না, যার ফেল unিত। আেগ যারা জিমদার -- oi বাriরা,
মৃতু য় মাnার মা -- oরা sেদ টাকা খাটাত। eখন লােকর
aবsা ভােলা হoয়ায় sেদ টাকা তমন খাটেছ না। তাi তারা
টাটার কাছ থেক টাকা পেত আgহী হেয়েছ।

আলুেত aবsাটা কীরকম? িবঘা pিত জ ািত আলুেত ৬০০০
টাকা, চndমুখী আলু করেল ৭০০০-৮০০০ টাকা। িবঘা pিত
ফলন জ ািত আলু ৭০-৮০ বsা। eক বsায় ৫০ কিজ আলু
ধের। চndমুখীর ফলন বিশ, িবঘায় ৮০-৯০ বsা। গড় িহেসেব,
eক কাঠােত ৬-৭ মণo হয়। কমেবিশ হয়। বসােনার eকটা সময়
আেছ। কu ১৫-২০ িদন আেগ, কu পের বসাে । পের
বসােল গরেমর সময় eেস যাে । পাকা ধের যায়। তাi
তািড়তািড় আলু তুেল িদেত হে । চndমুখী আেগ বসােনা ভােলা।
জ ািত আলু জিমেতi বsা িপছু ২০০-২২৫ টাকায় িবিk হয়।
তাহেল িবঘােত ৮০x২০০=১৬,০০০ টাকা গেড় আেস। ৬০০০
টাকা খরচ বােদ হােত থাকেছ ১০,০০০ টাকা। আবার চndমূখীেত
চােষর খরচ ৮০০০ টাকা, sাের রাখার খরচ ৭০-৮০ বsায়
২৫০০ টাকা যাগ করেল মাট খরচ ১০,৫০০ টাকা। িকnt িবিk
হেব বsা pিত কম কের ৩০০ টাকায়। িবঘােত মাটামুিট
৩০,০০০ টাকা, খরচ বাদ িদেল ২০,০০০ টাকার মেতা লাভ।

মnন সামিয়কী

ei gােমর বিশর ভাগ বগাদারi বাriেদর জিম ভােগ চাষ
কের। রকড করা বগায় ফসেলর িসিক ভাগ জিমদােরর, ৭৫ ভাগ
চাষীর। আবার মৗিখক বগায় eমনo চলেছ য বাriরা চােষর
খরচ িদল, ফসেলর আধাআিধ ভাগ হল। সেkেt আর িলিখত
বগার মেধ কu যায়িন। বাriরা ei sবুধাটাi িনে ।
eককালীন টাকা পােব, oটাi oেদর লাভ। oরা আজ চােষর
সে সরাসির যুk নয়। oেদর কতারা িতনভাi। মন dেটা
ফ ািমিল জিম দoয়ার পেk। eকটা কতার ছেলরা িকnt পেk
িছল না। তফাৎটা হে কম? oi কতার ছেলরা জিমেত আেস।
জিমর pিত তােদর eকটা টান আেছ। জিমর মূল টাকার িবিনমেয়
হয় না। আমােদর মেতা মাnেষর কােছ eক লাখ টাকা িদেয়
িদেলo আমরা িক তা রাখেত পারব?
পুর য় দােসর বাবা যােদর িলিখত বগাদার, সi মানারা িসিপeম
কের। oেদর িতন ভাi eখন চাকির কের। oেদর মা sেদ টাকা
খাটােতন। oেদর মাট ১০-১২ িবঘা জিম আেছ।
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ei পাড়াটায় pেত েকরi িনেজর চােষর খরচ করার kমতা
আেছ। িকnt eমন aেনক জায়গা আেছ, িসিডuল কাs eলাকা,
সখােন মাnেষর চােষর খরচ জাগােনর সামথ নয়। িকnt ei
বগা aপােরশেনর ফেল মাnেষর সে মাnেষর সmকটাi তা
চেল গেছ। ১৯৭৮ সােল যখন aপােরশন বগা হল, য a াি ট
পািট করত, তার জিমi বগা হেয়েছ। eমনo হেয়েছ, য জিম
কu ভােগ চাষ করত না, সটাo বগা হেয়েছ। eখন সiসব
জিমর মািলেকরা তা জিম িবিk করেত চাiেছ।

ei পাড়ােত ৩০০-৪০০ লাক কাজ করেছ। eখােন মাট যত
মৗজা আেছ, তােত চার-পাঁচ হাজার কৃষক eবং তা বােদ
মজুরে ণীর pায় ১৫০০ লাক কাজ কের। দাবাঁিদ নােম eকটা
gাম আেছ, যখােন ধু জনমজুর খাটার লােকরা থােক। eছাড়া
কম কের ২০০ ভ ানচালক আেছ, যারা জিমর মালপt বয়।
বাiের থেক রাজ ২০০০ হাজার লাক আেস, কাজ কের চেল
যায়। মূলত বধমান থেক আেস, ঝাড়খেNরo আেছ। রাঁিচ থেক
িমতা আেস ধান তালার সময়। বছের d'বার আেস। eকeকবার d'িতন মাস কের থােক। মাট হাজার খােনক আেস।
খািল ধান তালা আর িকছু বািড়েত আলু বoয়ার কাজ কের।
চিbশ পরগণার বাসnী গাবাসা থেকo আেস ধান কাটেত।

e পাড়ার মাnেষরা য জিম িদেত চাiেছ না, তােদর আেnালনটা
হে সরকােরর নীিতর িবrেd। দাম পাoয়াটা বেড়া কথা নয়।
eiসব জিমেত ভােলা ফসল হয়। সরকার য ei চােষর জিম
িনেত চাiেছ, তার িবrেdi লড়াi।

লkণ দাস জানােলন, oঁেদর di ভাiেয়র পিরবাের মাট লাক
সংখ া ১৬ জন। oঁেদর ৫ িবঘা িনজs জিম, ভােgর ৪ িবঘা জিম
ভােগ চাষ কেরন। িনেজেদর িমিন আেছ, Tাkর eবছর িকেনেছন,
টাটার ঘাষণা করার আেগi।

p uঠল, ei a েলর মেধ ভােলা চাষ হয় না eরকমo তা
িকছু জায়গা আেছ?
oঁরা বলেলন, দখুন, টাটারা চেয়েছ মাট ১০১৩ eকর জায়গা।
সব জায়গা eকরকম নয়, তা হয়o না। eকশ ভােগর মেধ ৭০
ভাগ িতনফসিল, ১৫ ভাগ diফসিল, ১০ ভাগ হয়েতা eকফসিল।
মািটর পাথক আেছ। বােজেমিলয়া, গাপালনগেরর জিমgেলা খুব
ভােলা। আবার খােসর ভিড়েত dেটা মাঠ-- eকটা মােঠ দাঁয়াস
মািট, খুব ভােলা। anটায় eকটু eঁেটল। ধান-পােটর kেt সটা
ভােলা। তেব দাঁয়াস মািটেত আলু করেত গেল, যমন d'বার
Tাkর িদেল হয়, eঁেটল মািটেত িতনবার লাগেব। আবার eঁেটল
মািটেত ঘাসটাস কম হয়, uবরতা বিশ, ফলনo বিশ।

গত পেনর বচjেরর মেধ কবল eকজন eখান থেক চেল
গেছ। বাদবািক সবাi আেছ। পয়সা aেনেকরi হেয়েছ, িকnt gাম
ছেড় কu যায়িন। বড়ােবিড়েত হাisুল আেছ। eখন ছেলরা
সবাi sুেল-কেলেজ যাে । ei পাড়াটায় িশkার হার eকটু কম।
আেগ eখােন লােকর জিমজায়গা িছল খুব কম। সবাi তখন
aপেরর জিমেত খাটত। aপর বলেত বাri, ঘাষ আর সাহােদর
জিমেত। সাহারা sেদর কারবার করত। গত দশ-পেনর বছের ei
eলাকাটা aেনক ডভলপড হেয়েছ। eসব কথা শানা গল
পুর য় দােসর কােছ। িতিন gাজুেয়ট। হিরপাল িবেবকানn কেলজ
থেক ১৯৮৩ সােল পাশ কেরেছন। িললুয়া oয়াকশেপ চাকির
করেছন ১৬ বছর ধের। আবার চাষo কেরন। oঁর di মেয়,
ছােটা। তােদর িতিন sুেল পড়ােবন।

আমরা p কির, জিম ভােলা বা কম ভােলা anযায়ী aিধgহেণ
সmিত দoয়ার kেt কান pভাব আেছ?
দখুন, ২০০-১০০ িবঘা জিম িনেয় কারখানা হেল লােক মেন
িনত। িকnt বািড়র গা পযn জিম নেব eটা লােক মানেত পারেছ
না। তেব ভেয়-ভিkেত িকছু লাক জিম িদে , তারা ভাবেছ
সরকােরর সে আমরা পের uঠব িকনা। আমােদর gােম ২০০
চািষ পিরবার। তার মেধ কােনা কােনা পিরবাের িতন-চার ভাi,
সবাi জিমর মািলক। মািলেকর িহসাব করেল সংখ াটা বিশ হেব।
তা, ei ২০০ ঘেরর মেধ ১২ ঘর জিম দoয়াড় পেk। eেদর
মেধ আবার ৮ ঘর চাষী কTর ভােব সরকাির পািট কের। তােদর
িনেজেদর হয়েতা তমন iে নi। িকnt পািটেক তারা বড় কের
দখেছ। তেব eখােন আরo aেনক িসিপeম সমথক আেছ। তারা
িকnt জিম দoয়ার পেk নi। ei পূবপাড়ায় প ােয়ত সদs
তৃণমূেলর, িকnt প ােয়তটা িসিপeেমর দখেল।

p uঠল, লখাপড়া িশেখ িবe-eমe পাশ কের িক ছেলিপেলরা
আর চাষ করেত চাiেব? আেs আেs িক তােদর জিমর সে
সmকটা, টানটা কেম যােব না?
utের oঁরা বলেলন, যেহতু খারািকর চাল-আলু-সিb জিম
থেক আসেছ, তার eকটা টান আেছ। eছাড়া কলকাতা eত
কােছ য চাকির কেরo চােষর কাজ করা যায়। যমন, পুর য়
দাস ভাের uেঠ মােঠ d'ঘNা কাজ কেরন, তারপর সকাল ন'টা
থেক িললুয়ায় িডuিট কেরন। কানo asিবধা হয় না। আবার
িবেকেল eেসo কাজ কেরন। eছাড়া লাক িদেয়o কাজ
করাে ন।
eখােন সবাi পাশাপািশ dেটা িজিনস চাiেছ। যার পTল পাm
আেছ, তােত স সnt নয়। স আর eকটা িবজেনস চাiেছ।
তমিন যা চাষ করেছ, সo পাশাপািশ eকটা চাকির বা হােতর
কাজ করার চ া করেছ। ei পাড়ােত চাকির-বাকির করা লাক
বলেত eক পুর য় দাস আর জনা ছেয়ক মাsার। আর আেছ
িহnেমাটেরর eকজন িঠকাদার।

eখােন সবার জিম কম-কম। oi d'িবঘা-eকিবঘা-দশকাঠাচারিবঘা-পাঁচিবঘা পযn। সেবা ১৮ িবঘা, eকটা পিরবােরর চার
ভাiেয়র ফ ািমিল িমিলেয়। আবার ২ কাঠা জিমর মািলকo আেছ।
তেব eখােন eকিবঘােতi aেনক ফসল, eকজন eকা সবটা চাষ
করেত পাের না, সময় সময় লাক িনেয় চাষ করেত হয়। eখন
মnন সামিয়কী
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আমােদর মেধ থেক eকজন p করেলন, য জিমেত eখন
eকটা ফসল হে , সখােন di বা িতন ফসল হে না কন?
utের oঁরা বলেলন, জেলর পযাp ব বsা সখােন নi। সচ
িঠকমেতা পেল oi জিমgেলার সmাবনা আেছ।

aেধক ভাগ িদেত হয়। oরা চােষর খরচ িক ু দয় না। তাi
পাষায় না।
তাহেল, বড়ােবিড় পূবপাড়ার লােকেদর কী কের পাষাে ?
oেদরo পাষাে না। oরা কী করেছ, oেদর ছেলেমেয়েদর বিশ
কের কলকাতায় পাঠাে । oেদর য ঘরবািড় দালান-টালান -- সব
বাiেরর টাকােত।

২৪ সেpmর

riদাসপাড়ােত ৫০ ঘর। eকদম চােষ নi eরকম লাকo
আেছ। ধু মজুির কের খায় eমন লাক পােবন, িকnt ধু
খতমজুির কের খাoয়া লাক পাoয়া যােব না। ei যােদর
দখেছন, eরা কu kুd বা pািnক চাষী, কu বগাদার। কu
রকেডড, কu আন- রকেডড। ধrন, eকটা পিরবাের পাঁচজন
ছেল। eকজন মােঠ খাটেছ, বািক চারজন an কােজ যাে ,
ভ ানির সা চালাে ।

eিদন dপুেরর িদেক আমরা পৗঁেছ গলাম বড়ােবিড়র আেরক
pােn, riদাসপাড়ায়। eকটা ঘেরর সামেন d'িতনজন মাnষ
বেসিছেলন। আমরা কথা বলেত চাiেলi িনেয় িগেয় বসােলন য
পাকা ঘরটায়, তেব মাথায় লখা আেছ 'মুজাফর আহেমদ
লাiেbির, sািপত ১৯৭৯'। oঁরা জানােলন, বi eখন নi,
নামটাi আেছ। লাiেbিরর uেঠান থেক টানা জিম দখা যাে ।
তারi িকছু aংশ টাটার psািবত কারখানার জিমর মেধ পেড়েছ।
pথেমi জুটল িকছু কা াবা া জিম িদেত চাiেছ। oiিদেক
মাnাপাড়া, oরা জিম িদেত চাiেছ না।

তা-o তা চােষর কাজi হল? রিব riদাস utর িদেলন, চােষর
ফসল বoয়া -- পাট সবিজ -- o তা িসজেন দশ-বােরা িদন।
বািক সময় ভ ানির সােত বiিছ iট বািল িসেম ট। eখন তা
চােষর মাল ব বসায়ীরা মাঠ থেকi তুেল িনেয় চেল যাে । ভাবুন
তা, আমােদর কী হেব? আর eখন Tকার হেয় গেছ। খামrল
aবিধ সব Tকাের যাে । আমারা eখন কী করব? আপনারাi
বলুন।

পাঁচু riদাস জানােলন, িনজs জিম ali আেছ। eকটা ১৭
শতক, সটা পেড়েছ কারখানার জিমর মেধ i। আেরকটা ২৩
শতক। গভনেমে টর পাTা পেয়িছলাম। পিরবাের sামী-stী ছাড়া
di ছেল, di মেয়। বেড়া ছেল িদlীেত থােক, কােঠর কাজ
কের। ছােটা ছেলটা Tিল চালায়। চােষর কাজটা আিমi কির।
বগা আমার নi। eখােন িমিন িডপিটuবoেয়ল আেছ eকটা। oর
জেলেতi d'বার কের ধান হয়, আলুo হয়। পাট করেত পারেল
হয়। তেব আিম খাটেত পাির না eখন, বছর িতেনক হল
aপােরশন হেয়েছ।

riদাসপাড়া থেক আরo বিশ িকছুটা হঁেট eেগােত থাকলাম
দাবাঁিদ gােমর িদেক। পেথর oপর দাঁিড়েয় eকজন ছাগলেক
খাoয়াি েলন। তাঁর কােছ নলাম, riদাসপাড়ার সকলেকi
রjাক মাlার িমিটেঙ যেত হেব।
দাবাঁিদ gােম pথেমi দখা হল কেয়কজন মিহলার সােথ। kেম
kেম আরo বশ িকছু বা া, মিহলা o কেয়কজন পুrষ eেস
জেড়া হেলন, যাগ িদেলন pায় সমেবত sের। pথম মিহলার নাম
আরিত মিত। পিরবাের আটজন লাক। জিমজায়গা িনেজেদর
নi। চাষীেদর কাজi কেরন। জিম আেগo িছল না। দাবাঁিদেত
মাট ৮১ ঘর, তার মেধ িকছু লােকর জিম আেছ, বিশর ভাগ
aেnর জিমেত খােট, 'ভােগভুেত খায়'। aফিসজেন, মােন মাঘ
মােস য চাষটা হয়, oiটা বড়েলােকরা কের না, anেদর িদেয়
করায়। ধrন, কারo ৫ িবঘা জিম আেছ, স িনেজ সবটা চাষ
করেত পারেছ মা। তখন eেদর বলল, তামরা eক িবঘােত চাষ
কেরা। eরা খেটখুেট চাষ করল, হয়েতা eক বsা জিমoয়ালােক
িদল, বািক ১৪-১৫ বsা িনেজরা িনল।

আেরকজন জানােলন, তাঁর নাম গেণশ riদাস। eখােন তাঁর
সামাn িকছু জিম আেছ। পাTার নয়। oঁেদর বংেশর eকটা কাজ
আেছ, ঢাক বাজােনা। oখােন শতলাতলা আেছ, সখােন ঝাঁেপর
ব াপার আেছ। তা থেক oঁর বাবা জিম পেয়িছেলন।
'বাদ কােরর জিম' বলা হয়। সটা ৩৯ শতক। তার হাফ িনেয়িছল
কাকা-জ াঠারা, হাফ oর বাবা। তার আবার ভাগ হেয়েছ oঁেদর
চার ভাiেয়র মেধ । ফেল জিম kমশ কেম গেছ। oi জিমেত
চেল না। িতিন ভ ান চালান। eবার পােটর সময় aেnর জিমেত
পাট কেরিছেলন। িকnt তার aেধক জিমদারেক িদেয় িদেত
হেয়েছ।
গেণশ riদােসর িতন ছেল। eক ছেল জয়পুের গেছ, eক
ছেল কলকাতায় কােঠর কাজ কের। িতিন eকটু জােরর সে i
বলেলন, টাটা জিম িনক। তােত ছেলরা কাজ পােব।

টাটা যােদর জিম িনেত চাiেছ, তােদর মেধ চার আনা লাক
আেছ, যারা কলকাতায় কাজ কের। তারা জিম বেচ িদেত পারেল
বঁেচ যায়। আর জিম দoয়ার ব াপাের aেনক বােজ কথা বলা
হে । ৩৩ শতক জিম িদেল বলেছ ৩৩ eকর জিম িদেয়েছ।

রিব riদাস টুকটাক চােষর কাজ কেরন আর ভ ানির সা চালান।
বাবা চােষর কাজ করেতন, ভােগ। িনেজর জিম িছল না। বলেলন,
ei পাড়ায় চােষর কাজ pায় িকছুi নi। জিমদারেদর ফসেলর
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আমরা p কির, eখানকার pিত বািড়র মেয়রাi িক জিমেত
কাজ কের? utর পলাম, hাঁ, আমরা সবাi কাজ কির। ভােগর
জায়গা, লােকর জায়গা, সব জায়গা আমরা খাঁিট। আমরা গতর
খািটেয় খাi। ছেলেমেয়েদর কাপড়জামা, asখিবsখ, ভাত,
সবিকছু eেতi। ৩০ টাকা রাজ িদে । সকাল ৮টা থেক
সারািদন খাটেত হেব।

দাবাঁিদ থেক ফরার পেথ কথা হি ল আবdল মািনর সে । তাঁর
বািড়েত aেনক লাক, ১২-১৪ জন। িতিন eেল বাri, কািল
বাriেয়র জিম ভােগ চাষ কেরন। মাট ৮ িবেঘ, তােতi চেল
যায়। ঘের খাটবার জn বৗমারা আেছ, ছেলরা আেছ। oরা
খােট। িনেজর খাটার kমতা তমন নi। ৮ িবেঘর মেধ ৪ িবেঘ
পেড়েছ কারখানার জায়গায়। eেল বাri চাiেছ জিম িদেয় দেব।
আবুল জিম িদেত চাoয়ায় eেল বাri বলেছন, তার বগা নi।
আর কী হেব? 'বগা কী জািন না তা বাবু। oর বাবার আমল
থেক কের খাoয়া আমার'।

p কির, riদাসপাড়ার মেয়রাo তা কাজ কের?
oরা মােঠ কাজ কের না। oরা পেরর বািড় কাজ কের। oরা
গাবর দেব, জামাকাপড় কাচেব। oরা মুিচ। আমরা aসভ ঘর
থেক আিসিন। ... আমরা মােঠর g সাফ করব, লােকর g সাফ
করব না ... কারo বািড়েত কাজ করেত পারব না। আমােদর
চাকিরo চাiনা, িশlo চাi না। কাuেক ঢুকেত দব না। ঠিঙেয়
মের দব, মরেত হয় মরব, gিল খেয় মরব।

হাঁটেত হাঁটেত বড়ােবিড় বাজাের eলাম Tকার ধরব বেল। চােয়র
দাকােন দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় কথা হল। eকজন বলেলন, eখােন
eকফসিল জিম নi। ধান আলু পাট -- pায় সব জিমেতi anত
িতন ফসল। তারপর ফাঁেক ফাঁেক সবিজর চাষ তা আেছi।
বড়ােবিড়েত pায় সকেলরi জিম আেছ। নi oi দাবাঁিদেতi।
িকnt oরা তা জিম থেকi খেট খায়। oরা িদনমজুর। জিম
গেল oরাo মরেব। দাবাঁিদ বা riদাসপাড়ার মেতা িনঃসহায়েদর
পাড়া আরo আেছ -- যমন, িকসমত যমপুkর। িপছন থেক
kীণকে ঠ eকজন বলেলন, ei ধrন, আিম কtাল ঠুেক খাi।
লােকর dাের dাের যাi। কারo চাল থাকেল eকমুঠ িদল। জিম
গেল আিম খাব কােtেক?

p ঃ বড়ােবিড় পূবপাড়ায় য দখলাম পাকাবািড় aেনক আেছ,
eখােন তা eকটাi চােখ পেড়েছ। oখােন পাকাবািড় িক খেত
কাজ কের হেয়েছ না চাকির কের?
utরঃ খেত কাজ কের। oেদর জিম বিশ আেছ। আমােদর
মেতা eত কম নয়। oেদর মটর, িঝেঙ সব হয়। আমরা তা মােঠ
খেট খাi। ei দেখা, হাত দেখা, কী দাগ হেয়েছ দখেত
পাে া? মিহলারা হাত দখান।

Tকাের আজ খুবi গাদাগািদ িভড়। বশ িকছু Tকার চেল গেছ
রjাক মাlা সােহেবর িমিটেঙর লাক িনেয়। জয়েমাlা
মসিজদতলার eকজন Tকােরর মাথায় বেসিছেলন। oঁেদর বাস
নদীর oপাের। গতকাল আেnালনকারীেদর মশাল িমিছল হেয়েছ।
মেয়রা তােত িছল pচুর। আজo রjাক মাlার িমিটেঙ
মেয়রা কােলা পতাকা দখােত গেছ। eকজন মিহলা Tকােরর
সামেনর িদেক ঝুেল ঝুেল যাি েলন। oi aবsােতi আমােদর
কথায় যাগ িদেলন। মেয়রা ছাড়েব না, eটা তােদর দৃঢ় pত য়।

oেদর কারo যিদ ২০ শতক থােক, সটা দিখেয় বলেছ িতন
িবেঘ জিম। eiবার ধrন, যারা ভাগচাষী, ফসল কম পাে , তারা
বলেছ আমােদর জিম দoয়াi ভােলা। কu কলকাতায় িকংবা
eিদেক-oিদেক আেছ। সরকার তােদর জিমgেলাi বিশরভাগ
পেয়েছ। িকnt যারা চাষ কের খায়, তােদর কui জিম ছাড়েত
চাiেছ না।
সাiেকল চেপ আসিছেলন, জটলা দেখ নেম পেড়িছেলন বলরাম
ঘাষ, থােকন খােসর ভিড়েত। oঁরা পিরবােরর সদs চারজন।
di ছেল। বেড়াটা চােষ খােট, আবার সামাn eকটাi ঝালাiেয়র
কাজo শেখ। বলেলন, আিম হয়েতা চােষ থাকব আর ছেলরা
কাজ কের eিদক-oেদক থেক িকছু আনেছ। সবটা জািনেয় িকছু
হল। আমার কমkমতা কেম আসেছ। ধrন, আিম গ ােরেজ কাজ
কির। আজ কাজ হল না। িকnt আমার পটটা বাঁচােনার জn
চালটা ঘের আেছ। িচnা নi। ei খুঁিটর জারটা হল বেড়া
জার।

আমােদর ei সমীkা aব i aসmূণ, তা িস ুেরর জীবনিজিবকার সামিgক িচt তুেল ধরেছ না। িকnt কেয়কিট মnব করা
যেত পাের। eক, গত di দশেক eখানকার uেlখেযাগ aংেশর
জিমেত চােষর বশ িকছুটা unিত হেয়েছ। di, জিমর st eবং
pকৃত চাষীর aিধকার িনেয় জিটলতা রেয়েছ। aনিথভুk
ভাগচাষীেদর সংখ াo যেথ । িতন, ভূিমহীন o নামমাt জিমর
মািলকেদর মেধ gােম o gােমর বাiের ant িগেয় কাজ করার
pবণতা uেlখেযাগ , িবেশষত পুrষেদর মেধ । চার, কমরত তথা
খতমজির করা মিহলােদর মেধ gােমর মেধ কাজ করার
pবণতাi লk করা গেছ। ফেল জিম না দoয়ার আেnালেনo
তােদর uপিsিত লk ণীয়।

... খােসর ভিড়েত শ'িতেনক ঘর আেছ। তােদর বােরা আনা
চাiেছ না িশেlর জn জিম িদেত। চার আনা চাiেছ। যারা
চাiেছ, তােদর মেধ di ণী আেছ। eক, যােদর িক ু নi।
di, যােদর ধrন, চার ভাi। িতন ভাi কলকাতায় কাজ কের,
বািক eক ভাi সব জিম ভােগ কের। স হয়েতা ১০ িবঘা জিমর
মেধ ১০ কাঠার ফসলo পায় না। স বলেছ, hাঁ, দব।
মnন সামিয়কী
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িহnেমাটেরর
aিভjতায়
িশlsাপনঃ িকছু p

িস েু রর

গািবn চkবতী
sাধীনতার পরবতী সমেয় aেটােমাবাiল িশেlর িবকােশর
pেয়াজেন
সরকাির
আnkেল
য
কিট
ব িkমািলকানাধীন কারখানা দেশ গেড় uেঠিছল, িহndsান মাটরস
িলিমেটড তার anতম। তৎকালীন মুখ মntী িবধানচnd রােয়র
uেদ ােগ utরপাড়া o কাnগেরর মধ বতী sােন aেটােমাবাiল
িশl o ভাির িশl গেড় তালার আশায় pায় সােড় সাতশ' eকর
জিম িব.eম.িবড়লােক দoয়া হেয়িছল। িকnt গত প াn বছের
oi জিমর aেধক ব বহার করা হেয়িছল। বািক aেধক জিম
িবড়লােদর পেk ব বহার করা সmব হয়িন। iিতমেধ i তারা oi
uদবৃt জিম িবিk করার তাড়েজাড় r কেরেছ। রাজ
সরকারo তােত আn ািনকভােব সায় িদেয়েছ।
িবড়লারা ব বhত aংেশ dিট ফাuি D, eকিট হিভ iি নীয়ািরং
কারখানা, eকিট মিশন শপ, eকিট iি ন তিরর কারখানা, dিট
pস শপ, eকিট ফািজং শপ, eকিট গািড়র a ােসmিল p া ট
তির কেরিছল। eছাড়াo হাসপাতাল, dিট sুল, িবশাল লবার
কেলানী, খলার মাঠ, িবশাল পুkর, মিnর eবং পাকo আেছ।
১৯৪২ সােল িহndsান মাটর িলিমেটড গিঠত হoয়ার পর থেক
ধােপ ধােপ ৭৪১ eকর জিম কারখানার জn দখল করা হল।
তােত সমsায় পেড়িছল মূলত ভাগচাষীরা। জিমর বিশরভাগ
aংশi িছল জিমদারেদর। সi জিম িকেন িনেত িবড়লােদর
কানo asিবধা িছল না। িকnt চােষর oপর িনভরশীল ছােটা
চাষী o ভাগচাষীরা সিদন pিতেরাধ আেnালেন শািমল হেয়িছল।
তােদর আশ া িছল, ei কারখানা sাপন হেল তােদর ভাতকাপড়
হারােত হেব। পরবতীকােল ei আশ াi সত pমািণত হেয়েছ।
ei কারখানা তােদর জিম থেক uৎখাত কেরেছ। তারা িনঃs হেয়
গেছ।
আমরা িহnেমাটের কাজ কির। hগিল জলােতi বাস। sচেk
দখেত পাি , িস ুেরর সমsাo মূলত ছােটা চাষী o
ভাগচাষীেদর সমsা। টাটােদর কারখানা তােদরo িটেক থাকেত
দেব িকনা সেnহ।
তার থেকo বেড়া p , টাটার eহাজার eকর জিম pেয়াজন
হেব কন? eর utরo িহnেমাটেরর aিভjতা থেক পাoয়া
যেত পাের। িবড়লারা িহnেমাটের সােড় িতনশ' eকর জিমেত
ন'িট পূণা কারখানা, সহেযাগী ছােটা ছােটা কারখানা eবং
eতসব তির কেরিছল। টাটারা তা ধু eকিট মাt a ােসmিল
p া ট িবড়লােদর থেকo আধুিনক পdিতেত তির করেব। তার
জn eকশ' eকেরর বিশ জিম লাগার কথা নয়। িহnেমাটর য

সােড় িতনশ' eকের eতgিল কারখানা গেড়েছ, তােতo তা
জিমর বশ aপিরকিlত ব বহার করা হেয়েছ।
আর eকিট p , eকশ' eকের যিদ টাটার গািড় কারখানা তির
হয়, বািক নয়শ' eকর জিম কী হেব? তার utরo িহnেমাটর
থেক পাoয়া যােত পাের। িহnেমাটর জেলর দের পাoয়া জিম
eখন সানার দের বচেব। জিম িনেয় ei ফাটকাবাজী মািলকেদর
শতশত কািট টাকা eেন দেব। িরেয়ল eেsট ডভলপেমে টর
পাটনার খুঁেজ দoয়ার জn িবড়লারা eiচিডeফিস নামক
সংsােক িনেয়াগ কেরেছ। জিম িনেয় ফাটকাবাজীেত সরকাির
সহেযািগতা কমন পাoয়া যায়, তারo দৃ াn িহnেমাটেরi আেছ।
সংবাদপেt pকািশত হেয়েছ, সরকােরর িবনামূেল দoয়া d;শ
eকর জিমর িবিনমেয় eখন রােজ সরকার দশ কািট টাকা পােব।
aথচ oi জিমর নূnতম বাজার দর চিlশ কািট টাকা।
িবিনেয়ােগর aভােব িহnেমাটর eখন ধুঁকেছ। মাt eকশ' কািট
টাকা িবিনেয়াগ করেল িহnেমাটর কারখানা ঘুের দাঁড়ােত পাের।
eকিট ফাuি D সহ হিভ iি নীয়ািরং কারখানািট iিতমেধ i িবিk
কের দoয়া হেয়েছ। সi টাকার eক পয়সাo িহnেমাটের
িবিনেয়াগ করা হয়িন। aথচ ei কারখানা থেক পুঁিজ সিরেয় িনেয়
িবড়লারা iেnার, চnাi, hsের নতুন কারখানা গেড় তুেলেছ।
udৃt জিম িবিkর টাকা িহnেমাটের িবিনেয়াগ হoয়ার সmাবনাo
খুবi কম। ei পুঁিজo নানান কৗশেল an রােজ পাচার হেয়
যাoয়ার pবল সmাবনা রেয়েছ।
সরকাির সহেযািগতা িশlপিতেদর িশl গড়েত আদেত কতটা
uৎসািহত কের, সটাo p । সিদেনর কংেgস সরকার যমন
জিম িদেয় িবড়লােদর সহেযািগতা কেরিছল, বাম সরকার তমনi
sেকৗশেল ভারেতর anাn গািড় তিরর কারখানার তুলনায়
aেধক মজুিরেত িমকেদর eখােন কাজ করেত বাধ কেরেছ।
কndীয় সরকার িবড়লােদর গািড়র eকেচিটয়া বাজার িদেয়িছল।
১৯৫৫ সােল তািরফ কিমশেনর িরেপাট anযায়ী aেটােমাবাiল
িশেlর িবকােশর sােথ ভারেতর ছ'িট গািড় uৎপাদক কাmানীেক
anমিত দoয়া হয়। eর মেধ anতম িছল িহnেমাটর।
পাশাপািশ, গািড় আমদািনর oপর তখন িবিধিনেষধo আেরাপ করা
হেয়িছল। ফেল pথম যুেগর গািড় pstতকারক সংsাgিলর মেধ
িহndsান মাটরস eকািধপত িবsার করেত সkমo হেয়িছল।
eতসব সরকাির angহ িনেয়o তা িশlিটেক বাঁচােনা যাে না।
আজ ei কারখানািট িটেক আেছ িমকেদর মজুির না িদেয়।
িস ুের টাটার pায় eকহাজার eকর জিমর দািব তাi
সেnহজনক। sয়ং জ ািত বso তা সেnহ pকাশ কেরেছন।
চাষীেদর সবsাn হoয়ার আশ াo aতীেত aমূলক নয় বেল
pমািণত হেয়েছ। সাধারণত জিমর মািলেকরা aেনেক জিমর oপর
িনভরশীল নয়। তাi eত শতাংশ লাক জিম িবিk কেরেছ, তােত
িকছু বাঝা যায় না। গত প াশ বছর ধের য uবরা জিম
িহnেমাটর মািলেকরা ফেল রেখ িদল, খাদ uৎপাদেন oi জিমর

কী ভূিমকা থাকত, e p িক আজ করব না? টাটারা যিদ
eকহাজার eকর জিমর িকছু aংশ ফাটকাবাজীর জn kিড় বছর

মnন সামিয়কী

aযথা ফেল রেখ দয়, তাহেল খাদ uৎপাদেনর কতটা kিত
হেব, eটাo িক িবচায নয়?

13

সেpmর-aেkাবর ২০০৬

আমােদর িক মাটরগািড় কারখানা দরকার
আেছ?

eকটা psাব িদেয়িছেলন, aিফসটাiেম িদিlর কেয়কিট রাsায়
pাiেভট কার িনিষd করা হাক। সােথ সােথi মেন হল,
সরকারেক গািড়oয়ালােদর িবrেd বেল কানo লাভ নi। নেব
না। আজকালকার িদেন সরকার বেড়া dবল হেয় গেছ।

শমীক সরকার

আDায় কথাটা পাড়েতi খ াঁ কের uঠল eকজন, "আমােদর
মাটরগািড় দরকার আেছ িকনা, তাi িনেয় p িকনা, তাi িনেয়
p তুলেতi পািরস। িকnt মাটরগািড় কারখানা দরকার আেছ
িকনা তা িনেয় p তুিলস না। কত লাক কাজ পােব ভেব
দেখিছস? কারখানায়, কনsTাকশেন, কারখানা চtরেক িঘের
চােয়র দাকান, হােটল, ডাbাoয়ালা, িরকস ...!!" মুhেত আমার
মাথায় d ুবুিd খেল গল। বললাম, "তাহেল মাটরগািড়
কারখানার পােশi আরo eকটা কারখানা খুলেলi হয়, যারা
মাটরগািড় িড-a ােসেmল করেব। সব পাটস খুেল খুেল আলাদা
করেব। তাহেল তা িdgন লাক কাজ পােব। আর িবিk িনেয়o
সমsা নi। e কারখানার গািড় o কারখানা িকনেব আর o
কারখানার মাটরগািড় পাটs e কারখানা ..."। রেগ কাঁi হেয়
আমার বnুিট বলল, "iয়ািক মািরস না, জািনস কতেলাক কােজর
aভােব হিদেয় মরেছ। gাম বাংলায় কান পাত, বুঝেত পারিব।
কত বকার ছেল..."। আমার বnুিট চিlশ হাজার টাকা মাiেন
পাে । সফটoয়ার iি িনয়ার। আi.িব.eম। কথাটায় আমার
কমন গা jালা কের uঠল। িক জািন আজকাল খািল গা jেল।
আর মাথায় d ুবুিd খেল। মালােয়ম sের বললাম, "তা
স টoয়ার কাmািনgেলা eকটা চিlশ হাজাির ১০ ঘ টা রােজর
লাক না রেখ চারেট দশ হাজাির ২.৫ঘ টা রােজর লাক রাখেল
তা পাের। তােত তা aেনক বিশ বকার কাজ পােব! তা ছাড়া
কােজর সময়o কমেব। তুi তার কাmািনেক psাবটা দ না!"
বnুটা কান কথা না বেল আDা থেক uেঠ গল।

pথেমi p করা যেত পাের, 'আমােদর' মােন? আমরা কারা?
আমরা মােন pথেমi আিম eবং আমার বnু-বাnব, আtীয়পিরজেনরা। যােদর কােরারi pায় মাটরগািড় নi। মাটর
সাiেকল আেছ কােরার কােরার। বােস, Tেন, Tােম, সাiেকেল বা
খুব দরকার পড়েল ট ািkেত কের যারা চলাচল কের থািক
pধানত। যাi হাক, p টা করেত িগেয়i বুঝেত পারলাম,
আপাতত কােরারi মাটরগািড় কনার p ান না থাকেলo, যিদ
সিত i eকলােখ মাটরগািড় পাoয়া যায়, তেব ভেব দখার
aবকাশ আেছ। িকnt পিরবহেনর যা যা মাধ ম eখন পাoয়া যায়,
তােত িক eমন কান asিবধা হে যা eকলািখ মাটরগািড়
মটােত পারেব? িবেশষত jালািনর দাম যখন হiহi কের
বাড়েছ? বnু-বাnবেদর মেধ যােদর মাটর সাiেকল আেছ, তারা
বলল ৫০ হাজােরর মাটর সাiেকেলর তুলনায় eকলােখর মাটর
গািড়েত লাভi লাভ। pাs, িনেজর eকটা গািড় থাকল! আর বাস
যা ঝুিলেয় যায়, যাoয়া আসােতi তা pচুর সময় বিরেয় যায়।
িবেশষত কলকাতায়, হাoড়ায়। িকnt দির তা হয় রাsায় pচুর
গিড় থােক বেল? কারণ সরকাির বােসo তা aিফস টাiেম
গিড়য়া থেক হাoড়া যেত pচুর সময় লােগ। eকদম ভাের
লােগ তার eক তৃিতয়াংশ। বা রাত eগােরাটায়। রাsা যত, তার
তুলনায় গািড় বিশ হেয় যাে না িক? eসব কথা ভাবিছ বােস
কের িমে টা পােকর সামেন িদেয় যাবার সময়। কালাnক জ ােম
ফঁেস আেছ বাস। সামেন, বাঁিদেক, ডানিদেক সাির সাির pাiেভট
গািড়। sাে Tা, মাrিত, oেপল, িpিময়ার পিdনী....। আর িকছু
ট ািk। aথচ oপেরর ২.৫িকিম-র াioভার ফাঁকা। তার মােন,
pাiেভট গািড়o াioভার ধের না! আর কী ধাঁয়া! চাখ-মুখ
jালা কের। দেখ মেন হল, oপেরর pে র 'আmা'-র মেধ
sুল- Dস পের য ছেলেমেয়gেলা আশপাশ িদেয় হঁেট যাে
আরাo পেড়। আেশপােশর হাসপাতালgেলােত ভিত থাকা
রাগীরাo পেড়। বিশর ভাগ মাটরগািড়েতi চালক ছাড়া আর deকজন বেস। aথচ গািড়টা pায় eকটা িমিনবােসর সমান জায়গা
িনেয় আেছ। আর বাস, িমিনবাসgেলােত পা রাখার জায়গা নi।

রােত eকটু মাথা ঠাNা হেল বnুটা ফান করল আমােক, " তার
িক মেন হয়, মাটরগািড় কারখানাটা আমােদর eকটু বড়েলাকী
দখােনা। 'আমােরা eকটা গািড় আেছ' eটা দখােনা ছাড়া আর
কানo কােজ লাগেব না? মেন মেন বললাম, গািড়-বািড়
দখােনাটা বড়েলাকী নয়, ছােটােলাকী। মুেখ বললাম, " তার
বািড়েত eকটাo গািড় নi, িকnt dেটা িঠেক কােজর লাক
আেছ"। 'unত' দেশর eরকম eকিট বািড়েত eকটাo কােজর
লাক নi, িকnt dেটা গািড় আেছ। eক দেশর বাsবতা, an
দেশ িবলািসতা হেতi পাের। যিদo বাsবাতািট কতদূর
সমথনেযাগ তা িনেয় p তালাi যায়।" বnুিট বলল, "িকnt
আমােদরo রাsাঘাট যিদ বাড়ােনা যায়? iন ফ াk, বাড়েছ তা
ভাল রাsাঘাট, চoড়া রাsা। pধানমntী gাম সড়ক যাজনা ..."।
আিম থািমেয় িদেয় বললাম, hাঁ জািন। পােশ পােশ মাiলেsানo
বসেছ, eবার থােক মাiলেsানgেলােক শহীদেবদী বানােনা uিচৎ,
oi পেথ dঘটনায় মৃত মাnষ, গr, ছাগলেদর। দখিব
মাiলেsােন kেলাে না, িমটারেsান লাগেছ।" নােছাড় বnুিট
থােমi না, "িকnt গিত িক খারাপ মাnেষর জীবেন?" মেন মেন

গা jালা করেত লাগল মাটরগািড়gেলােক দেখ। আমার মেধ র
aিবেবচক, sখী-সtাটা বেল uঠল, 'is, আমােরা যিদ দশটা
মাটরগািড়র বদেল eকটা কের বাস থাকত ...। সবাi িদিব বেস
যেত পারতাম। সে সে মেন পড়ল, আi.আi.িট িদlীর
বােয়ােমিডক াল iি িনয়ািরং-eর aধ াপক দীেনশ মাহন কেয়ক
বছর আেগ িদিlর রাsায় জ ােমর pিতিবধান কেl সরকারেক
মnন সামিয়কী
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বললাম, খুব খারাপ, আর মুেখ বললাম, "যিদ মাnষ হাঁিফেয় না
oেঠ তেব তা খারাপ নয়। ফানটা রাখিছ।"

কেথাপকথন। িস ুের টাটার ekািখ মাটরগািড় কারখানা গড়া
িনেয়। sেp দখলাম বnুটা p করেছ, "িকnt শিk িক খারাপ
মাnেষর জীবেন?" মাটরগািড়েত বেস, গািড়র গােয় লখা,
iংেরিজেত, 'পরমাণু শিkচািলত, দূষণহীন, পঁিচশ কিজর eকটা
পরমাণু বামা ি ei গািড়র সােথ'। sেp ভূত-ভিব ৎ সব
gিলেয় যায়।

sেp আমার সব জিড়েয় পািকেয় যায়, uেদার িপি ড চােপ বুেধার
ঘােড়। কিদন আেগ পি মবে পরমাণু িবd ৎ কnd গড়া িনেয়
eকটা সিমনার েনিছ, গতকাল utর কািরয়ার পরমাণু
িবেsারেনর কথা কাগেজ পেড়িছ। আর আজ ei সব

মnন সামিয়কী
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ছােটা পাথরgিলi বেয় িনেয় যােত পাের, বেড়া পাথরgিল
oখােনi পেড় থােক। সমতেল ঢাল kেম কেম আসেত থােক আর
তাi নদীর জেলর সােথ বেয় আসা aেপkাকৃত বেড়া দানাgিল
নীেচ, আরo নীেচ নেম আসেত থােক। সব শেষ ব-িdপ a েল
ধু সূk বািল o পিলর দানা আর কাদামািট জমা হয় সমুেdর
মাহনার কােছ eেস। তেব সব a েলi নদী সবদা আঁকাবাঁকা
সিপল গিতেত চলেত চ া কের আর তার ফেল বাঁেকর য aংেশ
নদীর sাত সাজা eেস ধাkা দয়, সখােন ভূিমkয় বিশ হয়
আর তার uেlািদেক পিল জমা হয়। eখােন সখােন নদীর বুেক
চেরর সৃি হয়। কােজi বাঝা যাে য pাথিমক গিতেত পাবত
a েল নদীর pধান কাজ হল kয় করা, মােঝর গিতেত সমান
সমান kয় eবং জমা করা, আর শেষর গিতেত pধান কাজ হয়
জমা করা। যিদo সব aংেশi িকছুটা জমা করার কাজ চলেতi
থােক। ei িনয়ম পৃিথবীর সব জায়গায় সব নদীর বলােতi খােট,
ব িতkম pায় নi বলেলi চেল।

গ া-পdার ভাঙন আর মালদা মুিশদাবােদর
সমsা
মেনােতাষ বেn াপাধ ায়

িফবছেরর নামতা
বাlার পাথর িদেয় নদীর পাড় বাঁধােনা -- বডবার বা জেলর
তলায় পাথেরর পাঁিচল তুেল sােতর গিত anিদেক ঘুিরেয়
দoয়ার চ া -- নতােদর aভয় বানী o সচদpেরর আ াস o
ভরসা gামবাসীেদর pিত -- কেয়কিদেনর মেধ i জলেsােতর
ধাkায় বাlারgিলর নদীর জেল িবলীন হেয় যাoয়া, আবার নতুন
uদ েম নদীর পাড় ভাঙার কাজ r -- বািড়ঘর, মিnর মসিজদ,
sুলবািড়, sাs েকnd, খত-খামার সবিকছুi নদীর জেল হািরেয়
যাoয়া -- ei হল pিত বছেরর রাচনামচা। বািড়ঘর,
আসবাবপt, দরজা-জানালা, iটকাঠ যতটুk পাের সিরেয় eেন
নতুন কের আবার নতুন জায়গায় ঘর বাঁধার কাজ r কের
বাstহারা মাnেষর দল। িকছু িকছু সাহায আেস সরকার o
anাn বসরকাির সংsা থেক। ভয়াল গ া-পdার pবল sােতর
ধাkায় পাড় ভাঙেব eটা কান asাভািবক ঘটনা নয়। িকnt মাnষ
তাহেল বাঁচেব কী ভােব? বাঁচার uপায় খুজ
ঁ েত হেল pথম
pেয়াজন হল নদীর গিত pকৃিত বাঝা eবং ভাঙেনর কারণ
anসnান করা।

গ াভা নঃ মালদা
eবাের আসা যাক গ া নদীর কথায়। গ ার uৎসমুখ গামুখ
থেক r কের িহমালেয়র পাদেদেশ হিরdার পযn gjার
pাথিমক গিত; হিরdার থেক ফারাkা বাঁধ পযn মধ গিত আর
তার নীেচ রেয়েছ শষ গিত। ei িতন aংেশর pেত কিটেতi
িকnt চলেছ ভা া আর গড়ার কাজ। eভােব দখেল ফারাkার
uজােন মালদা পড়েছ িনm গিতেত। aব dিট জায়গােতi নদীর
pকৃিত pায় eকi রকম; খুব eকটা তফাৎ নi। চলেছ ভাঙাগড়ার খলা। pথেম আসা যাক মালদার কথায়। oখােন নদীর বাম
তীের রেয়েছ মালদা জলা আর ডানিদেক ঝাড়খN pেদশ।
মালদার ei ভা ন িকnt শত শত বছর ধেরi চলেছ। eটা িকছু
নতুন ঘটনা নয়। আজ আমরা eটােক eকটা ভয় র dঘটনা rেপ
দখিছ। িকnt মাnষ ei pাবন আর পাড় ভা ােক িবেশষ পাtা
িদত না। eক জায়গায় সমsা দখা িদেল স জায়গা ত াগ কের
an জায়গায় চেল যত। িকnt আজ আর সটা সmব নয়। তার
কারণ eখন আর সরকম জিম খািল পেড় নi। সব জায়গা
মাnেষ ভের গেছ। মাnেষর সংখ া aত িধক বেড় যাoয়ােতi
আজ ei সমsা দখা িদেয়েছ। eক gােমর চাষী নদীর ভা েনর
ফেল সব হািরেয় নতুন জায়গায় িগেয় নতুন কের ঘরবািড় তির
কের চাষাবাদ কের জীবনধারণ করেব, সটা আজ আর সmব
হে না।

নদী আপন বেগ....
ভাঙেনর কারণ বুঝেত গেল নদীর গিত-pকৃিত সmেn eকটা
ধারণা থাকা দরকার। নদী িবjানীরা নদীর গিতপথেক সাধারণত
িতন ভােগ ভাগ কের থােক। পাবত a েলর নদীড় pাথিমক
গিত, পবেতর পাদেদশ থেক নদীর মধ গিত, আর ব-dীপ
a েল নদীর শষ গিত। ei িতনিট aংেশi িকnt নদীর কাজ
মাটামুিট eকi রকেমর -- kয়, বহন eবং স য়। তেব নদীর
িবিভn গিতেত নদীর কােজর pকৃিতর মেধ িকছুটা তফাৎo
রেয়েছ। যমন, pাথিমক গিতেত পাবত a েল নদীর pধান কাজ
হল ভূিমkয়। eখােন ভূিমর ঢাল বিশ হoয়ার জn নদী হয়
aত n খরেsাতা। পাথের pবল বেগ ধাkা িদেয় ভেঙ ফলা
eবং সiসব পাথর বেয় িনেয় যাoয়াi তার pধান কাজ। ছােটা
বেড়া পাথর পাহােড়র দoয়াল থেক pবল sােতর ধাkায় নদীর
জেল ভেঙ পেড় eবং জেলর sােত নীেচর িদেক নেম আেস।
পাথেরর টুকেরাgেলা আবার িনেজেদর মেধ ধাkা লেগ ভে
আরo ছােটা হেত থােক। পাহাড় ছািড়েয় সমতেল পৗঁছবার সময়
নদীর ঢাল কেম যায়। sােতর গিতo কেম যায়। তাi নদী ধু
মnন সামিয়কী

লk লk বছর আেগ মালদা িছল জেলর তলায়। নদীবািহত পিল
জেম ছােটা বেড়া dীপ জেগ uঠল eেক eেক। তারপর সgেলা
গাছপালায় ঢেক গল আর kেম kেম মাnেষর বােসর uপযুk
হেয় uঠল। ধু মালদা-মুিশদাবাদ নয়, সমg বাংলায় ব-dীেপর
iিতহাসi হল eটা; pথেম জিম, তারপর গাছপালা, আর তারপর
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সমsাটা eভােব িবচার করা যায়, ফারাkা ব ােরজ িনমাণ করার
সময় pথেমi িহসাব করা হেয়িছল, বষায় গ ার খােত সবচাiেত
বিশ কতটা জল বiেত পাের; সi জল যােত বাধা না পেয়
পdার খাত বেয় সহেজi বেয় যেত পাের, তার জn ব ােরেজ
কতgিল দরজা রাখা দরকার eবং pিতিট দরজা কতটা চoড়া o
কতটা uঁচু হoয়া দরকার। সi িহসাব anসােরi মাট ১০৯িট
দরজা করা হেয়িছল।

মাnেষর বসিত আর চাষবাস। আজকাল ei ছেnর মেধ eকটা
পিরবতন eেসেছ। eখন নদীর ভা েন বাstহারার দল নতুন
জেগ-oঠা চড়ায় গাছপালা জnাবার আেগi eেস বসিত কের,
আর pিত বছর বষাকােল জিম বািড় হািরেয় an জায়গায় চেল
যাবার চ া কের, কাথাo জিম না পেল বাstহারা হেয় পেথ
বেস।
eকথা মেন িনেত হেব য aনn কাল ধের নদীর ভাঙাগড়ার ei
খলা eকটা pাকৃিতক িনয়ম anসাের চলেছ। ভিব েতo তা
চলেত থাকেব eকiভােব। তেব ei খলা তার pাবন ভূিমর
মেধ i সীমাবd থােক। মাnেষর বসিত সi pাবন ভূিমেত গেড়
oটার iিতহাস দশহাজার বছর বা তারo বিশ। তাi নদীর
ভা েনর ফেল মাnেষর iিতহাসo দশ হাজার বছেরর পুরােনা।
আজ সi সমsা aত n grtrেপ দখা িদেয়েছ, তার pধান
কারণ হল মাnেষর বসিতর ঘনেtর বৃিd।

eর ফেল ব ােরেজর দরজায় বাধা পেয় নদী পাড় ভাঙেত r
করেব eমন সmাবনা িবেশষ িছল না। কােজi আজেকর ei
dেভােগর জn ফারাkা ব ােরেজর পিরকlনা aথবা িনমাতারেদর
দায়ী করা চেল না। তাহেল দাষটা কাথায়? eবাের আসা যাক
জ ীপুর খােলর কথায়। pায় চিlশ িকেলািমটার লmা ei খালিট
কাটা হেয়িছল গ ার ডান তীের। সi খাল িদেয় চিlশ হাজার
িকuেসক জল eেস পড়েব ভাগীরথীেত, যার সােথ গ ার যাগসূt
িছn হেয়িছল uৎসমুেখ পিল জলার ফেল। িকnt খার সময় গ ায়
জেলর পিরমাণ কেম যাoয়ার ফেল সi পিরমাণ জল আর
জি পুর খােল ঢুকেত পারিছল না sাভািবক aবsায়। তাi িটক
করা হল য খার মরsেম ব ােরেজর মালদার িদেকর দরজা
কেয়কিট বn রাখেত পারেল ডানিদেক জ ীপুর খােলর িদেক
uপযুk পিরমােণ জল আসেব।

aব eছাড়া an কারণo িকছুটা রেয়েছ বলা যায়। যমন,
বৃি পােতর বাড়া কমা aথাৎ আবহাoয়ার পিরবতন। যুেগ যুেগ
eরকমটা হেয় আসেছ। তেব সটা eকটা grতর কারণ নয়,
কারণ ei পিরবতন আেস খুবi ধীের ধীের, শত শত বা হাজার
হাজার বছর ধের eকটু eকটু কের।
আজকাল নদীভা েনর য কারণটা িনেয় aেনেকi িচিnত সটা
হল pকৃিতর িনয়েমর িবrেd মাnেষর কাজ; যমন ধরা যাক
ফারাkা-ব ােরজ িবেরাধীরা বলেছন ফারাkা-ব ােরজi ei
ভা েনর pধান কারণ। eটা ভেঙ ফলেলi সমsার সমাধান
হেয় যােব। সিত i িক তাi।

eভােব ব ােরেজর বাম িদেকর দরজাgিল বn কের িদেয় eবং
ডান িদেকর দরজাgিল খালা রেখ গ ার গলেক নদীর ডান তীর
ঘঁেস pবািহত হেত বাধ করা হল। নদীর সাবলীল গিতর uপর
মাnেষর ei খবরদাির নদীর পছn হল না। ফল হল grতর।
eখােন িবষয়টা বাঝানর জn সহজ ভাষায় বলা যায়। নিদর
পিলমািট বহন করার kমতা িনভর কের জেলর গিতর uপর। গিত
কেম গেল পিলমািট বহন করার kমতা কের যায়। ব ােরেজর বn
দরজায় ধাkা খেয় হল থমেক দাঁড়ায় আর পিল জমা r কের।
বাম িদেকর বn দরজাgিলর সামেল পিলজমার ফেল দরজাgিল
বষাকােল বnার সময়o খুেল দoয়া কিঠন হল। eছাড়া পিল
জমার ফেল নদীর বুেক চরা পেড় তােত গাছপালাo গজােত r
করল। ফেল ব ােরেজর সব কটা দরজা খুেল িদেয়o দখা গল
চেরর বাধার জn গ ার সবটা জল ব ােরজ পিরেয় পdার খােত
যেত পরেছ না। ei aিতিরk জলi আর কান পথ না পেয়
বাম িতের মালদা িগেয় ধাkা িদেয় ভাঙেনর কারণ হেয় দাঁড়াল।
ভাঙেনর ফেল চােষর জিম, বািড়ঘর, sুল, হাসপাতাল সবi eেক
eেক গ ার গেভ িবলীন হেয় যেত লাগল আর িছnমূল মাnষgিল
আ েয়র সnােন, জীিবকার খাঁেজ চারিদেক ছিড়েয় পড়ল। ei
সব বাstচূ ত মাnষgিলেক সাহায করবার জn uপযুk পিরকlনা
িকছু আেছ িকনা জািন না। নদীর aপর পাের যসব চর জেগ
uেঠেছ, সখােন িগেয় বাstচু ত িকছু িকছু লাক চাষ করেছ,
ফসল ফলাে । িকnt ফসল তুলেত িগেয় তারা হতাশ হে ।
কারণ ঝাড়খেNর sািনয় িকছু লাক গােয়র জাের ফসল কেট
িনেয় যাে । কui আমােদর চাষীেদর সাহায করেত eিগেয়

ফারাkা ব ােরজ িনিমত হেয়িছল pধানত hগলী নদীর খাত থেক
পিল সরাবার uেdে । চিlশ হাজার িকuেসক জল pবল বেগ
নদীখাত ধের নেম eেল যােত জমা পিল সের িগেয় সমুেd
পড়েব, eটা খুবi sাভািবক। তেব কতটা জল কতটা পিল সরােত
পারেব, স িবষেয় িdমত থাকেতi পাের। eছাড়া ফারাkা
ব ােরেজর uজােন পdা থেক মাছ iেয়েত পারেছ না eবং তার
ফেল জেলেদর জীিবকার grতর kিত হেয়েছ, eকথা aিsকার
করা যায় না। তেব মেন রাখা দরকার য utরব eবং িবেশষ
কের utর-পূব ভারেতর সে যাগােযােগর ব াপাের ফারাkা
ব ােরেজর uপেযািগতার িবকl নi।
aব ব ােরেজর uজােন মালদা a েল ভা েনর ফেল kয়kিত
য pিত বছর বেড়i চেলেছ তােত ফারাkা ব ােরেজর aবদান
আেছ, eকথা sীকার করেতi হেব। তার কারণ বষার জল বাঁেধর
বাশা পেল তা d'পাড় ভাঙার চ া করেবi, নদীর ডািnেক
রাজমহেলর কিঠন ব াসl িশলা থাকায় বাম িদেকর মালদা
a েলর নরম পিলমািট kয় কের নদী আর পথ খুঁেজ িনেত চ া
করেব, eটা খুবi sাভািবক। তেব eজn ব ােরজেক দায়ী না
কের ব ােরেজর িনয়ntণ নীিতেকi দায়ী করা uিচৎ বেল মেন হয়।

মnন সামিয়কী
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আসেছ না। বাstহারার দল কান কান চড়ায় হাগলা আর বাঁেশর
সাহােয asায়ী ঘর তির কের বাস করেছ। সখােন নi কান
sাs েকnd, sুল, খাবার জেলর ব বsা। eসব িদেক লk রেখ
মাnেষর সাহােয র জn কান পিরকlনা করা হে না বেলi
aিভেযাগ করেছ dদশাgs মাnেষরা। তাছাড়া গ ার পাড়-ভাঙেনর
তীbতা কমাবার জn কান s ু পিরকlনাo আেছ বেল মেন হয়
না। aপর পােড়র রাজমহেলর পাহাড় থেক আেgয় িশলা
(ব াসl) কেট নৗকায় কের eপাের eেন পাড় বাঁধাবার চ া
চলেছ aেনক বছর ধেরi। িকnt সব চ াi িবফল হে । কিদন
পেরi আবার সi পাথেরর বাঁধন ভেঙ ফেল নদী gাস কের
কের িনে জিমজমা, বািড়ঘর সবিকছু। িবশাল aংেকর aথ
aপচয় হে pিত বছর। পাথেরর বাঁধ বানােনা হে মািটর
sেরর oপের, আর তার নীেচ রেয়েছ বািলর sর। বষাকােল
নিদর জল যখন বাড়েছ, তখন সi বািলর sেরর িভতের জল
ঢুেক িগেয় তােক সmৃk কেরেছ aথাৎ বািলর sরিট জেল ভের
যাে । আবার বষার পের নদীর জল যখন নেম যাে , তখন
বািলর sর থেকo জল বিরেয় যাে , আর তার সে বিরেয়
যাে aেনকটা পিরমাণ বািলo। ফেল নীেচর বািলর sর ফাঁকা
হেয় যাে । তার ফেল oপের রাখা পাথরgিলo ধেস যাে আর
নদীখাত ভরাট করেত সাহায করেছ। pিত বছরi eরকম ঘটেছ
আর পেরর বছর সi eকi ভুেলর পুনরাবৃিt হে ।

জল কেম গেল নদী পাড় ভা ার চ া কের না। তখন স
আেগকার পাড় থেক সের িগেয় িনেজেক gিটেয় নয়। পাবত
a েল aেনক ছােটা বেড়া জলাধারা জn নয় নানা জায়গা
থেক। তারপর তারা eেক aেnর সােথ যুk হেয় kেম বেড়া
হেত থােক। শেষ পাবত a ল ছািড়েয় সমতেল নেম আসার
সময় স বশ eকটা বেড়া নদীর আকার ধারণ কের। গ ার সৃি
হেয়েছ িহমালেয়র নানা জায়গা থেক uৎপn হoয়া aসংখ ছােটা
বেড়া নদীর িমলেনর ফেল। আর pিতিট নদীর িমলন sেলi তার
জেলর পিরমাণ বেড় গেছ। আর তার ফেল স চoড়া থেক
আরo চoড়া হেয়েছ। ফরাkা ব ােরেজর বm দরজায় বাধা পেয়
নদীগভ aগভীর হবার ফেল গ ার পাড় ভাঙেব, eেতা aিত
sাভািবক ঘটনা। ei dেভাগ থেক িনsােরর pধান uপায় তাi
পিল তুেল ফেল নদীেক তার আেগর aবsায় িফিরেয় আনা।
গােয়র জাের তােক বশ মানােত গেল pকৃিতর িবrdতা করেত
হয় আর eধরেনর কােজর ফেল aযথা dেভাগ পায়ােত হয়।
aব eকটা কথা ভুেল গেল চলেব না। e ধরেনর সমাধােনর
psাব দoয়া সহজ হেত পাের িকnt eর িবrd মতেকo তু
করা চেল না। মাnষেক dেভােগর হাত থেক বাঁচাবার জn পিল
তালা r করা যেতi পাের। িকnt কত বছর লাগেব ei
সমsার সমাধান? ei pে র utর িদেত হেল জানেত হেব pিত
বছর নদী oখােন কতটা পিরমাণ পিল জমা করেছ আর বছের
কতটা পিরমাণ পিল তালার kমতা মাnেষর আেছ? মাটামুিট ধরা
যাক ফরাkা ব ােরেজর সমsার r থেক আজ পযn িতিরশ
বছর ধের যিদ ei aিতিরk পিল জমা হেয়েছ বেল ধরা হয় তেব
পিল সমsার সমাধান করেত হেল য পিরমাণ পিল pিত বছর
জমা হে , তার anত িdgণ পিরমাণ পিল নদীগভ থেক তুলেত
হেব আগামী িতিরশ বছের। আমােদর িক স kমতা আেছ?

নিদিবjােনর দৃি েত িবচার করেল ভাঙন রােধর সবচাiেত ভাল
uপায় হল নদীর গিতপথ থেক বাধা সিরেয় ফলা, যােত নিদ
সহেজ তার পেথ চলেত পাের। আর তার ফেল পাড় ভা ারo
িবেশষ pেয়াজন হয় না। িকnt তার জn pেয়াজন মাnেষর
কািয়ক ম eবং ফরাkা ব ােরেজর বn দরজায় গিতrd হেয় নদী
যখােন পিল জমা কেরিছল যেntর সাহােয সখান থেক পিল
তুেল ফলা। aেনক বছেরর জমা পিল সরােত aেনক মাnেষর
েমর pেয়াজন; িবপুল পিরমাণ aেথরo pেয়াজন, eকথা
asীকার করা যায় না। িকnt pিত বছর য পিরমাণ aথ খরচ
হে বাঁধ িদেত eবং ভাঙেনর ফেল য kিত হে তার কথা
িবচার করেল, ei খরচটা বৃথা মেন হেব িক?

e pে র utর িদেত গেল বলেত হয়, hাঁ, স kমতা aজন
করেত হেব eবং তার pেয়াগ করেত হেব িdধা না কের, যিদ
িতিরশ বছেরi সমsার সমাধান করেত হয়। আর তারo িdgণ
kমতা pেয়াগ করেত হেব যিদ পেনর বছেরi কাজ হািসল করেত
হয়। eবাের uপযুk িসdাn িনেয় পিরকlনািবদেদর আেলাচনায়
বসা দরকার আর দির না কের -- কারণ pিত মুহূেতi পিল জমা
হে ব ােরেজর uজােন। e কাজ r করেত যত দির হেব,
ততi sািনয় dভাগ কবিলত মাnেষর কােছ সবনােশর িদন eিগেয়
আসেব।

eখােন eকটু িবশদ বণনা করেল িবষয়টা সহজেবাধ হেত পাের।
dিট নদীেত যিদ eকi পিরমাণ জল pবািহত হেত থােক eবং
eকিট নদী যিদ aপরিটর চাiেত বিশ গভীর হয় তেব aগভীর
নিদিট aব i চoড়ায় বিশ হেব। তা না হেল সi পিরমাণ জল
ঐ নদীখাত িদেয় pবািহত হেত পারেব না। আবার eকিট নদীর
খােত যিদ পিল জমা হেয় তার গভীরতা কেম যায় তেব সi
নদীিটর eকi পিরমাণ জল বহন করার kমতা থাকেব না। নদীর
জল খাত ভিত কের uপেছ পড়েব। আর নদী kমাগত তার খাত
চoড়া কের িনেজর জল বহেনর kমতা বাড়ােত চ া করেব। eর
aব mাবী ফল হল নদীভাঙন। eটাi ঘেটেছ গ া পােড় মালদা
জলায়। নদীর জেলর পিরমাণ যিদ বষাকােল বােড়, তেব নদী
পাড় ভে িনেজেক চoড়া কের িনেত চ া কের aথবা সmব
হেল গভীরতা বািড়েয় িনেত চ া কের। আবার করার সময় নদীর
মnন সামিয়কী

e িবষেয় আর eকটা সমsার কথাo মেন রাখা দরকার। পিল
তা নদীগভ থেক তালা হল। eবাের তা ফলব কাথায় aথবা
রাখব কাথায়? aেনেকi iিতমেধ ei সমsার কথা তুেলেছন।
যিদ pকৃিতর িনয়ম anযায়ী কাজ করেত হয় তেব ei পিলমািট
বে াপসাগের িনেয় ফলেত হয়। Tােক কের পিল বহন কের িনেয়
যেত য খরচ পড়েব তার ফেল ভারত সরকােরর দuিলয়া হেয়
যাoয়ার সmাবনা pবল।
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eর utের বলা যায় aেথর aভােবর জn sানীয় মাnেষর
িবলুিpেক মেন নoয়া যায় না। আরo বলা যায় ei পিলর
eকটা বেড়া aংশ pাবন ভূিমেত সামিয়ক িবপযেয়র আ য়sল
িনমােণর কােজ লাগােনা চেল। আরo বলা যায় য pকৃিতর িনয়ম
মেন সমুেd পিল ফলেত হেল Tাক ভাড়া কের কাজটা করার
কথা ভেব pকৃিতর সাহােয eবং সহায়তায় কাজ করার চ া
করা যায় না িক?

চর। সে সে সখােন ঘর বঁেধেছ িকছু বাstহারা। িকnt বংশ
পরmরায় যারা ধান চােষ aভ s তারা নতুন জেগ-oঠা বালুর
চের বসিত কের তােদর aিভjতােক তা সিঠকভােব কােজ
লাগােত পারেব না। সরকার aব uৎসাহ িদে oখােন বসবাস
করবার জn। িকnt sানীয় বাstহারােদর ধারণা হেয়েছ সরকার
'পুনবাসেনর' নােম তােদর আসেল 'িনবাসন' িদেত চাiেছ। তার
কারণ সখােন চােষর sিবধা pায় িকছুi নi, pিত বষায় সমs
চরিট জেল তিলেয় যাoয়ার সmাবনা। বাঁশ, িটন আর খড় িদেয়
তির ঘর ঝেড়র দাপেট uেড় যাবার ভয়। ছােটােদর sুল নi,
assেদর জn িচিকৎসার ব sা নi, eমন িক খাবার জেলর
ব বsাo নi। আর আেছ সীমাntkী বািহনীর aত াচােরর ভয়,
sানীয় বািসnােদরo aেনক সময় oরা সেnহ কের বাংলােদশী
বেল।

e কাজটা তা নদীরi করবার কথা িছল। তাহেল পিল তুেল িনেয়
তা যিদ ব ােরজ পিরেয় আবার গ ােতi িবসজন দoয়া যায়,
তাহেল তা গ া-পdার জেলর sাত তােক সi বাংলােদেশর
মধ িদেয় বে াপসাগের িনেয় জমা করেব। আর তার ফেল
সখােন চড়া পের ব-dীেপর আকার বৃিd করেব eবং তা
সখানকার agনিত মাnেষর আ য়sল হেয় uঠেব।

যাi হাক eকটা কথা বাstহারা মাnষেদর বাঝােনা দরকার। যারা
সবs হািরেয়েছ তােদর uিচত যটুk sেযাগ তারা পাে সটুk
পিরত াগ না কের রবং তার uপযুk ব বহার করা eবং anাn
pেয়াজনীয় ব বsা ধীের ধীের গেড় তালার চ া করা। নতুন
বালুচের ধান ভাল না জnােলo an ফসল, যমন ফুিট, তরমুজ
iত ািদ ফলােনা যায় িকনা স চ া করা। eকথা মেন রাখা
দরকার য ei নতুন জেগ-oঠা বালুর চর িকnt িচরিদন
eরকমটা থাকেব না। ধীের ধীের পিল জেম pিত বছরi eকটু
eকটু কের uঁচু হেয় ধান eবং anাn ফসল uৎপাদেনর uপযুk
হেয় uঠেব pকৃিতর িনয়ম anসােরi। eছাড়া aেনকটা জায়গা
জুেড় ঘাস জnােলo তা তা প চারণ eবং dেধর ব বসায়
সহায়ক হেত পারেব। বাংলােদেশর aিধকাংশ a লi তা eভােব
নদী বা সমুd গভ থেক জn িনেয় তারপর ধীের ধীের মাnেষর
বসবােসর যাগ হেয় uেঠিছল। আজ তা ভারেতর সবচাiেত
uবর a েল পিরণত হেয়েছ। আর মাnষ যিদ সােথ িমেলিমেশ
কাজ কের তেব eiসব নতুন জেগ-oঠা চর খুব তাড়াতািড়
চাষবােষর uপেযাগী হেয় uঠেত পাের। যমন ধরা যাক গাছপালা
লাগােনা। pকৃিতর িনয়েমi িকছু গাছ eর মেধ i বেড় uেঠেছ
ei নতুন চের। কেয়কিট িশ গাছ সাগা হেয় দাঁিড়েয় আেছ চেরর
সবচাiেত uঁচু aংেশ। যন মাথা uঁচু কের বলেত চাiেছ -"আমােক তামারা বাঁচেত দাo। আিম তামােদর রkা করব।"
eকিট dিট গাছ aব মাnষেক রkা করেত পারেব না নদীর
ভাঙেনর হাত থেক। তেব eরকম কেয়ক'শ বা কেয়ক হাজার
গাছ তা লািগেয় দoয়া যায়। eরা মাnষেক কীভােব রkা করেব
সটাo মেন রাখা দরকার। ei সব গাছ তােদর শকড় মািটর
িভতর ছিড়েয় িদেয় শk হেয় দাঁড়ােব আর বnার সময় জেলর
সােথ চেল আসা পিলমািটেক আটেক িদেয় মািটর oপর জমােত
দেব। eভােবi জিম ধীের ধীের uঁচু হেয় uঠেব, বািলর sেরর
সােথ সূk দানা পিল িমেশ দাআঁশ মািট, বেলমািট, কাদামািট
সব তির করেব আর নানা রকেমর শে র চােষ সাহায করেব।
ঘাস, লতাপাতা, ঝাপঝাড় iত ািদo যিদ বেড়া গােছর সােথ সােথ
বেড় uেঠ তা আরo বিশ সাহায করেব পিল জমেত। তাছাড়া

রাজৈনিতক খলায় বাংলােদশ যিদ e psােবর িবেরািধতা করেত
চায়, তেব তােক eর uপকািরতার কথা বাঝােনা যায়। আর
eকথাo বলা যায় য তারা তা বরাবরi ফরাkা ব ােরেজর
িবেরািধতা কের eেসেছ। িকnt তােদর i াnযায়ী ব ােরজিট ভেঙ
ফলেল গ ার জল তা ঐ পেথi যােব eবং জেলর সােথ তা
পিলo থাকেব। কােজi তােদর কােছ eটা aিতিরk কান dেভাগ
িনেয় আসেব না।

গ াভাঙনঃ জল ী
eবাের আসা যাক মুিশদাবােদর কথায়। ফরাkা বাঁধ পিরেয় গ া
যখন বিরেয় eল তখন ' ফেরল'-st anসাের নদীর pথম ধাkা
দবার কথা তার ডান তীের। আসেল সটাi ঘেটেছ। eছাড়া
ফরাkা ব ােরেজর বাম িদেকর দরজাgিল বn রেখ জেলর sাত
ডানিদেক িনেয় আসার ফেল ডান িদেক পাড় ভা া বিশ হেব
eটাi তা sাভািবক। কােজi pাkরিতক িনয়েম eবং মাnেষর
ভুেলর ফেল মুিশদাবাদ a েলর kিত বিশ হেব eটা বলার
aেপkা রােখ না। eছাড়া পdার বাম তীের বাংলােদেশর রাজশাহী
a লেক ভাঙেনর হাত থেক রkা করবার জn eকিট sারবাঁধ
তাiির করবার ফেল সখান থেক বাধা পেয় জল eেস ধাkা
িদে ডান িদেক। কােজi বলা যায় pকৃিতর সােথ সােথ মাnেষর
কােজর ফেলo ডান তীেরর ভাঙন pবল হেয় uেঠেছ।
eখন p হল ei সমsার সমাধােনর uপায় কী? সরকাির
সাহায সামাn িকছু পাে বাstহারা মাnেষরা। িকnt তার oপর
িনভর কের জীবনধারন করা সmব নয়। মাnেষরা pেয়াজন eকটা
িনরাপদ আ য় eবং চােষর জিম aথবা an pকার কমসংsান।
তার সােথ pেয়াজন িশkা o িচিকৎসার ব বsা। িকnt ঘন
বসিতপূণ কৃিষpধান a েল চােষর জিম পাoয়া সহজ নয়। জিম
পাoয়া যেত পাের eকমাt নতুন জেগ-oঠা চর a েল।
জল ীর কােছ নদীর বুেক জেগ uেঠেছ eরকমi eকিট নতুন
মnন সামিয়কী
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গr ছাগল iত ািদর খাদ জাগােড়o eরা সাহায করেব। ফেল
চাষবাস ছাড়াo মাnেষর anরকম জীিবকার সংsান হেব। তার
oপের আর eকটা িবষয়o মেন রাখা দরকার। নানা ধরেনর uিdদ
জnােল তা মািটর kয় রাধ করেত সাহায করেবi। তার ফেল
ঝােড়া হাoয়া আজকাল যমন বাঁশ, হাগলা, িটন iত ািদর
সাহােয তির করা বািড়ঘর uিড়েয় িনেয় যাে , সটা আর সmব
হেব না। ei ধরেনর kিত aেনকটা কিমেয় িদেত পারেব eকথা
িব াস করা যায়। আবার ei গাছ বািড়ঘর আসবাবপt iত ািদ
তির করা ছাড়াo sানীয় বািসnােদর কােছ সmদ বেল গণ
হেব।

থক sানীয় pশাসনেক সতক কের িদেত পারেব। গ ার জল
pবােহর aবsা সmেn যােত িবপদ আসবার যেথ আেগi
aবিহত করা যায়, pেয়াজন হেল চেরর মাnষেক নৗকার সাহােয
সিরেয় িনেয় আসা যায়। ফরাkা ব ােরজ aথিরিট, জলেসচ
িবভাগ, আবহাoয়া িবভাগ eবং কৃিষ-আবহাoয়া দpেরর যুg
দািয়েt সীমাn sরkা বািহনীর সাহােয eভােব আপৎকালীন
sরkা ব বsা করেত পারেল জীবনহািনর, শsহািনর শ া
aেনকটাi কেম যােব।
eছাড়া চােটা বেড়া aেনক রকম সমsাi হে যা চেরর
বািসnােদর িবbত করেছ বা করেত পাের। সীমাnরkী বািহনীর
aবাঙািল কমীেদর িকছুটা বাংলা শখােনার দািয়t সরকােরর
নoয়া uিচৎ, যােত "আিম বা ািল" বলেল "আিম বাংলােদশী"
ভেব হনsা না কের। আর িকছু িকছু জায়গা সীমােnর oপর
থেক আসা িবেদিশরা চের eেস বসিত করেত r করায়
সমsার সৃি না হয়, সিদেকo সতক দৃি রাখা pশাসেনর পk
থেক।

eবছরi বশ িকছু গাছ িদেয় সাহায কেরেছ সরকাির বনিবভাগ।
ভিব েত আরo সাহায পাবার আশা aব i করা যায়। asায়ী
িচিকৎসালয়o eকটা r হেয়েছ নতুন চের। pাiমারী sুলo
eকটা করবার চ া হে । eকটু বেড়া ছেলেমেয়রা নৗকায় কের
নদী পিরেয় eেস sুল যাে । পানীয় জেলর ব বsাo িকছুটা
হেয়েছ eকিট s ােসবী সংsার বদাnতায়। eসব িকছুেত
সরকাির সাহােয রo আsাস িমেলেছ। আরo aেনক িকছুরi
pেয়াজন আেছ। তেব আশা করা যায় ধীের ধীের সব িকছুরi
ব বsা হেয় যােব। হতাশ হবার কারণ নi। asায়ী বািসnােদর
জিমর মািলকানা দবার ব বsাo হে সরকার থেক। eসব
সেtto ঘরছাড়ােদর মেন ভয় আেছ, হঠাৎ কের বnা eেস সব
িকছু ভািসেয় িনেয় যােব না তা! সজn aব i িকছু ব বsা
করার pেয়াজন আেছ সরকােরর tেফ। যমন, ধরা যাক,
ফরাkার uজােন আবহাoয়া দpেরর aিফস হoয়া দরকার যখান
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eখানকার চেরর বািসnারা aেনক পাড়খাoয়া, aিভj, সাহসী
eবং কমদk। কােজi হতাশ হবার কারণ নi। pিত বছর
বষাকােল d'চারেট পাথর eেন বািলর sেরর oপর ফেল িদেয়
দায়সারা কাজ না কের বাstহারা মাnষেদর িদেক সবাi িমেল
সাহােয র হাত বািড়েয় িদেল eবং তােদর মেন সাহস বজায়
থাকেল eকিদন ei 'িনবাসন'-eর dীপ 'পুনবাসন'-eর তকমা
ছািড়েয় আকষণীয় sান হেয় uঠেব eবং আরo aেনক মাnেষর
আ য়sল হেয় uঠেব, e আশা aব i করা যায়।
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ডায়ম ডহারবার sশন থেক ভাdড়া মাড় হেয় আসা যায়।
আবার দািsপুর থেক ফলতা রাড ধের সহরারহাট হেয়o আসা
যায় eiখােন। eকদম গ ার ধাের aবিsত eিট।

ফলতা িবেশষ aথৈনিতক a লঃ eকিট
সমীkা

আnমািনক ১৯৬৮ সাল নাগাদ pথম জাহাজ চলাচেলর uপেযাগী
পথ করার জn ননান gামিট তুেল দoয়া হয়। oiখােন নদীর
বাঁকিটেক Dজার িদেয় মািট কেট সাজা করা হয় ei মািট ২নং
আর ১নং সkেরর শািল জিমেত ফলা হেত থােক। oi শািল
জিমর মািলক িছল িবষড়া, রামনগর pভৃিত gােমর বািসnারা।
ei di gােমর বািসnােদর বাst থেক uে দ হেত হয়িন।

পাথ কয়াল

ফলতা i ডািsTয়াল ডভলপেম ট স টার হল ভারত জুেড় য ক'িট
িবেশষ aথৈনিতক a ল বা SEZ আেছ তার মেধ eকিট। eিট
দিkণ চিbশ পরগণার রামনগর থানার anগত ননােন aবিsত।

যােদর বাs হারােত হেয়েছ তারা মূলত পূবতন aকালিমল, utর

ফলতা িবেশষ aথৈনিতক a লঃ eক নজের
o
o
o

ভারত সরকার ১৯৮৫ সােল ei a লিটর anেমাদন দয়। সi বছরi কাজ r হয়।
pথম রpািন হয় ৪ জাnয়ারী ১৯৮৬।
সবেমাট ২৮০ eকর a ল – aিধগৃহীত ৮৭ eকর আর CPT-র কাছ থেক পাoয়া ১৯৩ eকর – aিতিরk ৮০ eকর জিম
aিধgহণ করা হেয়িছল kিতgs পিরবার পুনবাসেনর জn।
o
য সমs iuিনট আেছ তার খিতয়ানঃ
1.
anেমািদত iuিনেটর সংখ া ১৮২;
2.
চালু রেয়েছ ৮৪িট;
3.
চালু হoয়ার pিkয়ায় রেয়েছ ৪৪িট।
o
য সমs iuিনট আেছ তার মেধ টkটাiল iuিনট সবেচেয় বিশ ৬৩িট, iি িনয়ািরং ১৯টা, pািsক/রাবার/িসনেথিটক ১৫টা,
খাদ o কৃিষজাত ১৩টা, জমস o জুেয়লাির ১০টা, লদার o sাটস ৪টা, কিমক াল o পেTােকিমক াল ৬টা, anাn ৪৫টা।
o
িবিনেয়াগঃ
ভারত সরকার dারা আিথক িবিনেয়াগ ৫৭.৩১ কািট (kমপুি ত); রাজs খরচ ১.৭৭ কািট (আিথ বছর ২০০৪-০৫); রাজs আয় ১.৪০
কািট (আিথক বছর ২০০৪-০৫)।
o
anাn িবিনেয়াগঃ iuিনটgিল ২৮৬.৭৬ কািট, NRI ৫ কািট, িবেদিশ ১০.৯১ কািট টাকা।
o
কমিনেয়াগঃ ম ােনজাির পেদ ২০০, sপারভাiজাির পেদ ৫৫০, anাn পেদ ২৯৪৯। মাট ৩৬৯৯।
o
গত পাঁচ বছের মাট রpািনঃ ৩৪৩২.২২ কািট টাকা।
o
গত পাঁচ বছের মাট আমদািনঃ ৬০৮.৩৪ কািট টাকা।
o
pধান রpািনকারক দশঃ মালেয়িশয়া, হঙকঙ, সংযুk আরব আিমরশাহী, আেমিরকা যুkরাT, কাজাখsান, াn, িস াপুর,
iতািল।
o
pধান আমদািনকারক দশঃ িচন, আেমিরকা যুkরাT, জামািন, িbেটন, iতািল।

সূtঃ oেয়বসাiট WWW.f epz.com, ২২ aেkাবর ২০০৬।
ফলতায় ei বািণজ কnd গেড় তালার uেdে ভুিম o
ভূিমসংsার দpর ৫ জাnয়াির ১৯৮৮- ত eক আেদশনামা [No59A(11)/I G-20/87-05.01.1988] anযায়ী utর িশমূলেবিড়য়া,
aকালিমক o ননান মৗজার ২৪০ eকর জিম aিধgহণ হয়।
eখােন মাট নিথভুk কারখানার সংখ া pায় ২০০। তার মেধ
৫০% কারখানাi বতমােন বn। গাটা জানটােক ১নং, ২নং, ৩নং
eবং ৪নং সkের ভাগ করা হেয়েছ।

িশমূলেবিড়য়া gােমর aিধবাসী। eেদর ১৯৮৮ সাল নাগাদ জিম
থেক uেঠ যেত হয়। oi সময় তৎকালীন জলাশাসক ল
থেক oiসব gােমর aিধবাসীেদর জানান য eখােন বািণজ েকnd
হেব। তাi তােদর iয়েঠ যােত হেব eবং তার িবিনমেয়
kিতপূরেণর ব বsা হেব। ei aকালিমক eবং িশমূলেবিড়য়ার
aিধবাসীরাi বতমােন 'হাiল া ড' নামক জায়গায় পুনবাসন
পেয়েছ।
ননান মাড় পিরেয় SEZ-eর িদেক eেগােত pথম কারখানা
শিভেয়ট। eিট বাuিরয়ােত aবিsত শিভেয়ট জুটিমেলর eকিট

মnন সামিয়কী
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শাখা। ei শিভেয়েটর শাখায় eক িবেশষ ধরেনর চট তিরেত
ei ধরেনর চেটর ব বহার আেছ।

মােঝর টাকাটা িনেয় নয় দালালরা। তেব সমs কারখানায় সমs
িমকরাi য দালালেদর মাধ েম আেসন eমনটা নয়।

শিভেয়েটর পেরর কারখানািট L-Q পিলেয়sার। eরা eকধরেনর
s pািsক gািনuল তির কের। ei কারখানািট আেগ সkেরর
মেধ িছল। আেশপােশর পিরেবশেক দূিষত করিছল। বতমােন eিট
সkেরর বাiের

ei িজo টkটাiেলর কেয়কজন িমেকর সােথ কথা হি ল।
eখােন বিশর ভাগi ফুরেনর aথাৎ asায়ী কাজ। eটা কবল
ei কারখানায় নয়, গাটা a েলর বিশর ভাগ কারখানার
িবেশষt। তেব ব িতkমo আেছ। eকজন, d'জন বলিছল।
anরা গলা মলাি ল। ei কাmািনর মািলক দালাল dারা
িমকেদর eত টাকা মের দoয়াতা পছn করেছন না। িতিন
দালালেদর বেলেছন, আপনারা লাভ করেছন কrন, িকnt রেয়
সেয়।

চেল গেছ।
২নং সkেরর ভতেরর িদেকর eকিট কারখানা ডlমল s।
eরকমi ছােটা বেড়া নানা কারখানা গাটা a ল জুেড় ছিড়েয়
রেয়েছ। িঠক কতgিল কারখানা চলেছ বা কতgিল কারখানা
eখােন নাম নিথভুk করেছ তার িঠক িহসােবর eকটা আnাজ
পাoয়া যায়, গাটা a লটা ঘুরেল। eখানকার eিডিস, eম eল
দেtর বয়ান ( দিনক sটসম ােন pকািশত) anযায়ী ১৯৪টা
কারখানার নাম নিথভুk আেছ। oেয়বসাiট থেক দখা গল SEZ
I ndi a-র anগত রিডেমড গােম টেসর ৭৪টা Company-র
মেধ ২৩িট ফলতায়।

eেদর মেধ i eকজন বাuিরয়া কটেন কাজ কেরন। পুেজার সময়
ESI
. . .-eর ছুিট িনেয় eখােন eেসেছন। pথেম ভেবিছেলন

oয়ািকং কি ডশন ভাল লাগেল কাজ করেবন। িকnt কেয়কিদন
কাজ কের মেন হে , ছুিট শষ হেল আবার বাuিড়য়ােতi িফের
যােবন।
শিভয়েটর িঠক পেরর কারখানাi L-Q। কাঁচদানার মেতা s
p ািsক তির হয়। ফেল দoয়া p ািsক িরসাiেকল কের ei
pািsক দানা তির হয়। ফেল দoয়া নাংরা pািsক কারখানায়
িনেয় আসা হয়। তার মেধ পাsমেটেমর pািsক বিডব াগo
থােক। খলা আকােশর িনেচ বেড়া বেড়া চৗবা ায় oiসব pািsক
ডুিবেয় রাখা থােক। পুrষ-মিহলা িমকরা aঈ চৗবা ায় নেম
ogেলা পির ার কের। gী কােল, বষাকােল eর কান ব িতkম
নi। sতরাং যারা কাজ কের, ei কাজ eকটানা ki করেত
পাের না, িকছুিদন কাজ করার পর বেস যেত হয়। িকnt, যেহতু
ei কােজ কান দkতা লােগ না, তাi aেনেকi ei কাজ কের।

ei a লটায় pথম যাi ২৯ সেpmর ২০০৫-eর িঠক পেরর
িদন। ২৯ তািরখ CI TU-র ডােক ভারত বn রাজ জুেড় eবং
eখােনo পািলত হেয়েছ। eখােন oখােন iতsত লালঝাNা
দখিছলাম। আরo যটা খয়াল করার মেতা িছল, সটা হল,
eমন িকছু লােকর uপিsিত যারা eকজন নতুন লােকর আগমন
eকটু িবেশষভােব খয়াল কের চেলেছ। পের জেনিছলাম eখােন
িভিজল াn রiড হয় মােঝমেধ ; তা কারখানা চালােত িগেয় SEZ
a েল য সমs আiনমািফক বআiিন কাজ হয় ei
িভিজল ােnর কতারাo জােনন। তাi ei নজররাখা। নজরদারীর
আরo eকটা uেd আমার মেন হেয়েছ, eখানকার কানo তথ
যন বাiের পাচার না হেয় যেত পাের।

ডlমল িসিকuিরিট s-eর dিট iuিনট eখােন চালু আেছ।
eকজন িসিকuিরিট sাফ জানােলন, িতিন বkার জলা থেক
eখােন eেসেছন। aব i eেজিnর মাধ েম। মােস ২০০০টাকা
পান। থাকা ি । িকnt খাoয়া খরচ িনেজর eবং সটার দাম বশ
বিশ। eেত তাঁর পাষায় িকনা িজেjস করায় utর িদেলন,
"িভখ মা েনেস কাi পয়সা দগা কয়া?" িতিনi জানােলন,
eখােন বিশরভাগi ফুরেন কাজ।

মধা পাটকর সmpিত SEZ pসে

বেলেছন egিল আসেল
Speci al Expl oi t i on Zone : িবেশষ uৎপীড়ন a ল।
pস ত, SEZ-eর uৎপািদত পণ িকnt মুখ ত ভারেতর বাiের
বাজাের িবিkর জn। যমন, eখানকার eকিট কারখানা ডlমল
s- ত য জুেতা তির হয়, তা বাiেরর বাজাের িবিk হয়। eখন
কম দােম জুেতা বচেত পারেল তেবi স pিতেযািগতায় িটেক
থাকেত পারেব। সেkেt েমর মজুির বাবদ খরচ যত হেব,
ততi uৎপn জুেতার দামo কম হেব। eটা য কান রpািন-িনভর
aথনীিতর জn সত কথা।

ডlমল-eর an eকিট iuিনেটর eক িসিকuিরিট sাফ, মাiেন
১৬০০টাকা। pেত েকরi ১২ঘNা িডuিট। eর মেধ িব ােমর
aবকাশ নi। ei an iuিনেট eকজন িsলড oয়াকােরর সে
কথা হি ল। iিন িনেজ গিড়য়াহাট I TI থেক পাশ কেরেছন।
তাঁর কথা anযায়ী, eখােন eকজন িsলড oয়াকার হoয়ার জn
য ধরেনর কাজ জানা দরকার, sানীয় ছেলেদর মেধ থেক তা
আশা করা যায় না। তাi sানীয় পামােন ট oয়াকারo anপিsত।
ei সব iuিনেট কেমিsTেত Bsc হেল তার eকটা চািহদা আেছ।
তা না হেল কাmািন নেব কন? তাঁর িনেজর কাজ হল aধীনs
৯০ জন িমেকর কাজ sপারভাiজ করা, ২টা থেক ৮টা পযn।
২ টায় িশফেট জেয়ন করার সময়i তাঁেক িমিটং-e ডেক টােগট

শিভয়ট জুটিমেলর শাখািট eখােন চট তির কের, তার নাম িজo
টkটাiল। pায় ২০০ জন িমক কাজ কের, মিহলা পুrষ
িমিলেয়। পুrষ িমকরা পায় ৬০/- থেক ৮০/-। যিদo ২০০৫eর pাp তথ anযায়ী কাmানী িনধািরত মজুির ১৩০টাকা।
মিহলারা পায় ৩০/- থেক ৬০/-। কাmানী িনধািরত মজুির ৮০/-
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ei SEZ তিরর pথম িদেক মােন ১৯৯৪ (তখন eটা িছল EPZ
বা ekেপাট pেসিসং জান) eবং তার পেরর িকছু সময়কাল ধের
eমন aেনক কানপািন িছল বা eখনo রেয়েছ, যারা eখন যসব
কাজ ক Tােk করাে তা িকnt করাত না। পামােন ট লবার িদেয়i
oi কাজgেলা করাত।

িদেয় দoয়া হেয়েছ। িতিন ৮টার মেধ ei কাজটা কের দেবন।
আমােদর সে কথা বলার সময় তাড়াhেড়া িছল। যতটুk সময়
তাঁর সে কথা হল, ততkণ eকজন লাক সামেন বেস
adুতভােব আমােদর সমs কথা েন গেলন। eখােন ei
কাmািনেত কাজ কের eমন লাকo আেছ, যার মাiেন নািক
৪০,০০০-৫০,০০০টাকা।

১৯৯৯ নাগাদ sািপত, eমনi eক কাmািনর নাম হল CARBON।
খলার নানান সর াম তাiির হত। eকজন oয়াকার, য পােলা
বা গলফ িsক-eর িkিবিলিট টs করত, স মাস গেল
৩৫০০/- মাiেন পত। ক াি টন িছল সsা। oভারটাiেম পুেরা
রাজ িদত। বতমােন সi কাmািনটা uেঠ গেছ।

eiেজােন aবিsত an eকিট কাmািন দােt করপেরশন। eিট
মহারােTর কাmািন। আয়রন কািsং-eর কাজ হয়। eখানকার
eকজন িমেকর কথা শানা যাক। মািlং-eর কাজ কের
থােকন। I TI পাশ কের িফটার Tেড আেগ eভােরিড ব াটাির
কারখানায় কাজ কেরেছন। eখােন যাগ িদেয়েছন ২০০৪-eর
িডেসmের। ২০০৬-eর জাnয়াির ফbrয়াির নাগাদ পামােন ট হেয়
যাবার কথা। বািড় ফলতার ামsnরপুের। িতিন য iuিনেট
কাজ কেরন, সi মািlং iuিনেট মাট ৩০জন কাজ কের। তার
মেধ ২০জন sানীয়। তারা আশপাশ থেক সাiেকেল কের আেস।
মাট ২০০ জেনর মেতা পামােন ট oয়াকার আেছ। Tিনং
থাকাকালীন তারা ১৫টা CL
. . িনেত পাের। eেদর কারখানােতo
িমকরা ফুরেন িনযুk থােক। তারা সাধারণত gাiি ডং-eর কাজ
কের। বািক কাজgিলেত িবেশষ যেtর pেয়াজন। চাi িবেশষ
দkতা। তাi ogিল ফুরন- িমক িদেয় হয় না। eখােনo ফুরেন
িমকরা িনযুk হয় ক Tাkরেদর মাধ েম।

ei কাmািন uেঠ যাoয়া িনেয় নানা মতামত আেছ। ei
CARBON-e কাজ করেতন, eমন eকজেনর মত হল, িকছু

কাmািনেত oয়াকাররাi eত মাল সরাত য কাmািন লােট
oঠার জাগাড়। eরকi eকিট কাmািন িছল হািসয়াির dেব র।
আেগ an eকটা কাmািনেত কমরত িছেলন, বতমােন ননােন
ভ ান চালান, eমন eকজেনর কথায়, িতিন য কাmািনেত কাজ
করেতন, সিট লাকসান চলেছ বেল uেঠ যায়। িতিন pায় ৯
বছর oখােন কাজ কেরিছেলন। kিতপূরণ বাবদ হাজার প ােশক
টাকা পান। iিন aকালিমেকরi বািসnা িছেলন। তা যাi হাক,
িকছুিদন বােদ দখেলন, সi eকi মািলক an নােম কাmািন
চালু করল। তঁর কথায়, eরকম রাজ কত কাmািন খুলেছ, বn
হে । কন eরকম হয় িজেjস করােত aথপূণ হািস হাসেলন।

eক মিহলা িমক eiখােন eক টুিন বালেবর কারখানায় কাজ
কেরন। টুিন বালেবর মাsার সািকট oiখােন তির হয়। দিনক
৬০টাকা মজুিরেত কাজ কেরন। তাঁর কথা anযায়ী, আেগ eiসব
পােs পামােন ট লবার নoয়া হত। eখন pচুর কাজ করবার
লাক পাoয়া যায়। তাi কmানী আর পামােন ট লবার নয় না।

aেনক কাmািন আবার মািলক o ক Tাkরেদর গNেগােলo বn
হেয় থােক।
কান কাmািনর kেt eরকমo হয় য, কাmািনটা িযিন
িনেয়েছন (আসেল মািলেকর কাছ থেক িলেজ) তাঁর ei
কাmািন কী ধরেনর dব uৎপাদন কের eবং তার জn কী কী
pেয়াজন, e সmেক সম ক ধারণা নi। তাi য কাজ ক Tাkর
লবার িদেয় হেব না, িবেশষ ধরেনর িsল জিড়ত, সi কাজo
ক Tাk লবার িদেয় করােত িগেয় pাডাকশন মার খায়। aবেশেষ
লাকসােন চেল।

eiখােন aবিsত eক gাভস কারখানায় কাজ কের, ১৬-১৭
বছেরর eকিট ছেলর সে কথা হি ল। kাস নাiেনর হাফ
iয়ািল পরীkায় টুকিল করেত িগেয় ধরা পেড় পড়া ছেড় িদেয়েছ।
gাভস কারখানায় eকিট রং মিশেন কাজ কের। মিশেন pচN
তাপ uৎপn হয়, বাঝা গল তার কথায়। মাস গেল ১২০০১৩০০টাকা পায়। PF gাচুiিট আেছ িকনা িজেjস করেত utর
eল, জািন না। ছেলিট eর ফাঁেক িkেকেটর খপ খেল বড়ায়
আর টাকার িবিনমেয় খুচেরা কাজo কের থােক।

ননােন sানীয় ছেলেদর pিশkণ দবার uেdে , িঠক ননােন
ফায়ার িবেgেডর পােশi jানচnd ঘাষ পিলেটকিনক চালু হেয়িছল,
বতমােন তা বn হেয় পেড় আেছ। জানালার কাঁচ ভাঙা, িভতের
ঝুেল ভিত।

an eকজন বয়s িমক সারদা জুেট কাজ কেরন। pথাগত
বৃিtিশkা নi। eখন ১৩০/- রােজ কাজ কেরন। দীঘিদন
কােজর aিভjতায় eখন িতিন মিশন aপােরট কেরন।

ননােন ei কারখানাgিলেত sায়ী বা asায়ী চাকির পাoয়া িনেয়
নানা kাভ আেছ।

eiখােন সাধারণত ফুরেন বা রােজ কাজ বিশ মেল pািsক
কারখানায় eবং সi কােজর ধরন হল pািsক পির ার করা,
বাছাi করা, মিশেন জাগােড়র কাজ। নারী, পুrষ সকেলi কাজ
পায়। তেব pািsক কারখানায় পির ার বা বাছাi করার মেতা
কােজ মিহলােদর সংখ া বিশ।

মnন সামিয়কী

eক ভ ানচালক বলিছেলন, িতিন থােকন ননান gােম। aেনক িদন
ধের sানীয় দাদােদর ধেরেছন কারখানায় ঢুকেবন বেল, িকnt
আজ-নয়-কাল কের পাশ কািটেয় যাে তারা। an eকজন
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ভ ানচালক হাiল ােN থােকন। তাঁর কথা, ভ ান চািলেয় ভােলাi
রাজগার হয়। SEZ হoয়ায় টাuন হেয়েছ। বশ ভােলাi হে ।

থেক। aেনেকi জােন না তােদর সিঠক মজুির কত। eেদর
aেনেকর sামীরা sানীয়ভােব মুেট-মজুেরর কাজ কের, বা
িদনমজুর/ভ ান টানা/ছুেতার/মুিচ ei ধরেনর নানা জীিবকার সােথ
যুk।

an আেরকজেনর কথা। ছেলিট I TI পাশ। ননােনর eকিট
কারখানায় ৬০/- রাজ কাজ করেছ। তার বkব হল, তার
sপারভাiজার কাজ জােন না। তার কাছ থেক কাজ জেন িনেয়
কাজ কের। িকnt কাmািন ei I TI পাশ ছেলিটেক পামােন ট
করেছ না।

সামািজকভােব নানান ণী থেকi, নারীপুrষ িনিবেশেষ, eখােন
কােজ আেস। গােম ট ফ ািkTেত সলাi জানা বh মিহলা কাজ
কের। eরা gামসমােজর কাঠােমার ততটা নীেচর তলার থেক
সাধারণত আেস না।

ননান gােম খুব কম লাকi আেছ যারা ei কারখানাgিলেত
কাজ পায়। তুলনায় হাiল ােNর aেনেকi ei কারখানাgিলেত
কাজ কের, aব i ক Tােk কাজ।

aেনেক িsl/আনিsl oয়াকার আেছ, যারা চ া কের eখান
থেক aিজত aথ an kেt খাটােত। হেত পাের সটা জিম বা
ছােটা দাকান। ডlমল s- ত য sপারভাiজােরর সে কথা
হি ল, িতিন ডায়ম ডহারবার sশেনর কােছ For d নামক eকিট
জুেতার দাকােনর মািলক।

দােt করেপােরশেন কাজ কের য ছেলিট, তার কথায় বা
ডlমেল কাজ করা িsl oয়াকার-কাম- sপার ভাiজােরর
কথায় িকnt eকটা িবষয় পির ার য, িবেশষ ধরেনর িsল বা যt
য কােজ লােগ, সi কােজর লােকেদর সংখ া sানীয়েদর মেধ
কম। তাi পামােন টo sানীয়েদর মেধ থেক হয় না।

pািsক কারখানায় আনিsl oয়াকার, বািড়েত পািখ িবিkর বশ
বেড়া ব বসা, eরকমo লাক আেছ।
SEZ হবার pভাব চারপােশ নানাভােব পেড়েছ। সkর ১ eবং ২

আর ফুরেন যারা কাজ কের, তারা sানীয়, তেব eকদম লােগায়া
gাম থেক নoয়া হয় না। হাiল ােNর eক বািসnার কথা হল
য, eকদম কারখানা লােগায়া gাম থেক বিশ লাক িনেল সমsা
হেব ক Tাkরেদর। aথাৎ টাকা পয়সা না িদেল বা কম িদেল তারা
বিশ ঝােমলা করেব।

যােদর জিমেত, সi িবষড়া gােমর aিধবাসীেদর aেনেকরi
কৃিষজিম গেছ। eরকেমকজন কাঙাল দাস। pায় ৭২-৭৩ বছর
বয়স। িতিন তভাগা আেnালেনর নাম uঠেত বলেলন, তনারা
বেড়া মাnষ িছেলন। ei কাঙাল দােসর পুেরা জিমi গেছ।
বাstটুk আেছ। গr চরাি েলন। জিম িছল। আেkপ আেছ।
anত তাiচুং চাষ করেল eখন সi জিম থেক ১৭-১৮ মন ধান
পেতন। তেব eখন ছেলরা আেছ। ভ ান চালায়। ৬০-৭০টাকা
রােজ কাজ পায়। eক ছেল ডlমল s- ত eকটা iuিনট
থেক an iuিনট মাল বেয় িনেয় যায়। uিন িনেজ aিgম িদেয়
ভােগ চাষ কেরন। পািটর কথা বলিছেলন। তখন পািটটা anরকম
িছল। eখন তাঁর কথা কu নেত চায় না। eখন যখােন ২নং
সkর, তখন oখােন চালকল িছল। aকালিমক আর
িশমূলেবিড়য়ার বািসnারা কাথায় থােক িজেjস করায় দখােলন
হাiল ােNর িদেক। তারা কী কের? utর eল 'oi চুির,
ডাকািত!'

তেব eখােন মজুির সংkাn দািবদাoয়ার কানo আেnালন নi।
ফেল ঝােমলাo নi। ক Tাkররাi মুলত iuিনয়ন িলডার। লাল
ঝাNার রমরমা। TMC বা কংেgেসর aিst eখােন নi।
১৯৯৩-৯৪ সােল পািটর পk থেক eখােন Tড iuিনয়ন
আেnালন গেড় তালার জn মাতােলফ নােম eকজনেক ডপুট
করা হয়। eবং কেয়ক বছর আেগ িমক aসেnােষর জের eক
ম ােনজার খুন হন, eবং eক িমক খুন কের ফরার হন। eখন
সাধারণ চা- দাকািন বা সাধারণ িমক সবারi সহাnভুিত তার
িদেক। কারণ, d বছর কাজ করার পর তােক পামােন ট না কের
ছাঁটাi করা হেয়িছল।

হাiল ােN সংখ াগির aংশ মুসিলম। eকিদেক িহnd, anিদেক
মুসিলমেদর বাস। য সময় EPZ-eর জn uে দ হয়, তখন
aকালিমেকর প ােয়ত-pধান িছেলন মাsাফাবাবু। তখন ei
পুনবাসন দখার জn eকিট কিমিট হল। তােত তৎকালীন BDO,
SDO, জলাপিরষেদর সভাপিত, মাsাফাবাবু eবং an aেনেক
িছেলন। বতমােন িতিন হাiল ােN eকিট চােয়র দাকান চালান।
তাঁর ছেলরা। কারখানায় টুকটাক কাজ কের। ননান, aকালিমক,
িশমূলেবিড়য়ার লােকেদর পুনবাসন হেয়িছল পিরবার িপছু ৪ শতক
জিম ধের। aথাৎ eকিট পিরবাের ৪ সnান, তােদর িবেয় হল। ২
সnান িবেয় কের িভn হল, ২ সnান বাবার সােথi থেক গল।
ei ২ সnান যেহতু বাবার সােথ eক পিরবাের িছল, তাi তারা
পল ৪ শতক জিম। আর বািক ২জন যারা িবেয় কের িভn

আর eখন সi মাতােলেফরo আর কান খবর নi। anত
বাiেরর লাক জােন না তার কী হল।
বতমােন কারখানায় যারা কাজ কের, তােদর মেধ aেনেকর
জিমজামা আেছ, aেনেকরi নi। সাধারণত যারা eকটু িsl
িকnt asায়ী িমক, বািড়েত জায়গাজিম আেছ, ধানটা হয়,
ছেলেমেয়েদর তারা u িশkায় িশিkত করবার চ া কের। কu
পাের, কu পাের না।
pািsক কারখানায় যারা কাজ কের, আেগi বলা হেয়েছ খুবi
ক সাধ , নাংরা কাজ। pািsক পির ার করার কাজ বিশর ভাগ
মেয়রাi কের। মূলত তারা আেস gামসমােজর তথাকিথত িনmবণ
মnন সামিয়কী
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হেয়িছল, তারা পল pেত েক ৪ শতক জিম। পিরবার িহসােব
নাম নিথভুk করােল জিম িমলেব eটা মাnষo তখন জানত না।
ei gামgিলর কাছ িদেয় ১৯৬৮ পূববতী সমেয় নদীেত eকিট 'দ'
eর মেতা বাঁক িছল। তােত জাহাজ মােঝ মেধ i আটেক যত।
নদীর ei aংশ জাহাজ চলাচেলর uপেযাগী কের তালার জn
যখন Dজার িদেয় মািট কেট দoয়া হয়, তারপর নদীর পাড়
বাঁধােনার জn ক ালকাটা পাট Tাs (CPT)-eর iট ব বহার কের
নতুন ননান gামিটর য বসিত হয়, তার aেনেকi oi iট
ব বহার কের ঘর কের। CPT-র তৎকালীন কমকতারাo ( দ
সােহব) eকথা জানােতন। তাঁরা আপিt কেরনিন। eরা pেত েক
সnান িপছু ৪ শতক কের জিম পেয়েছ। যার সnান সংখ া বিশ
স বিশ জিম পেয়েছ। যারা নদীর ধাের ক ালকাটা পাট Tােsর
iঁেট গাঁথা বািড় থেক CPT-র iঁট খুেল িনেয় eেসিছল, তারা
পেয়েছ ৪০০০টাকা, anরা ১০,০০০টাকা। জিম িবিk বাবদ
িবঘা pিত ৫০০টাকা কের তৎকালীন িহসােব পাoয়ার কথা িছল,
িকnt pেত েকi ২০০৫-eর সেpmর পযn pাপ aেথর ৮০%
সেবা পেয়েছ। জিমর িমuেটশন হয়িন। কােলkর-eর সােথ
বেnাবেsর চ া চলেছ। পের আবার ২০০৬ সােলর pথম িদেক
oখােন যাi। তখন জািন য eখনo টাকা তারা পায়িন। eবং তা
িনেয় তীb kাভ। হাiল াN নামক sানিটর নামকরণিট বশ
মজার। ভােটর খাতায় eিট মুজাফফরনগর নােম পিরিচত।
আেগi বেলিছ সংখ ািধক মুসলমান। pথেম নািক িঠক িছল eিটর
নাম হেব ' জ ািতময় নগর', তৎকালীন MLA-eর নাম anসাের।
িকnt, মাsাফাবাবু, সাহাdল নােম আেরকজন eবং আরo aেনেক
িমেল তৎকালীন মntী আbুল কায়ুম মাlার কােছ িগেয় বলেলন,
তাঁরা েনেছন, পািটেত নািক তাঁেদর জােতর eকজন লাক
আেছ। তা, ei নতুন বসিতর নাম হাক তাঁর নােম। তখন থেক
eর নাম হল মুজাফফর আহেমদ নগর। তারপর ভােটর সময়
যখন eল, তখন eঁরা বলেলন মুজাফফর আহেমদ নগর িহসােবi
ভাটার িলেs নাম uঠেব। মানেত না পারেল ভাট িদo না।
[ মাsাফাবাবু যখন ei গlটা কেরিছেলন, দূের সাহাদাত জাল
বুনে ন। সামেনi মুজাফফর আহেমর pাথিমক িবদ ালয়।
মাsাফা বাবুর চােখ uৎফুlতার আভাস। হাiল ােNর মােঝ dেটা
বেড়া পুkর। eখান থেক মািট কেট চারপাশ ভরাট কর হেয়েছ।
eখন পুkরgিল মাছ চােষর জn িলজ দoয়া হয়। সখান থেক
pাp aথ ( মাটামুিট ২ লাখ টাকায় িলজ দoয়া হয়) িহnd o
মুসিলমরা ভাগ কের নয়। uেভ i মিnর o মসিজদ
রkণােবkেণর জn কােজ লােগ।]

কানo কথা সiসময় বলা হয়িন। sভাবতi ননােনর খুব কম
লাকi, ei জােনর কাজ কের। পূবতন aকালিমক বা ননােনর
বh লােকরi জীিবকা িছল মাছ ধরা, নৗকা চালােনা বা চাষ।
ননােন আেছ dিট sুল, ননান কােরশতুlা িনmবুিনয়াদী pাথিমক
o মহmদ মহিসন িনmবুিনয়ািদ pাথিমক িবদ ালয়। িdতীয় sুেলর
সামেনi মসিজদ। anিদেক নদী eবং ২নং সkেরর পাঁিচল।
ননােন eখন যখােন ২নং সkেরর গা ঘঁেষ মসিজদ, ১৯৭১
সাল নাগাদ সখােন মাdাসা চলত। িনমলচnd মNল o আেনায়ার
আিল মিlক কেয়কজনেক িনেয় পড়ােত r কেরন। যাঁরা মাdাসা
চালােতন, তাঁরাi eঁেদর eখােন sুল করেত বলেলন eঁরা dজেন
িনেজেদর uেদ ােগi sুল চালু কেরন। pাথিমকভােব CPT-iঁট
আর কাদার গাঁথিন িদেয় তির হয়। তখন আশপােশর মাnষ eবং
ছাtরাo হাত লাগায়। সi সময় বােট কের বিরেয় তাঁরা
চেয়িচেn বুrল নামক gােমর আেশপােশর মাnষ টািলর কারখানা
থেক টািল জাগাড় কের sুেলর মাথায় ছাuিন দন। sুেল তখন
সরsতী পুেজা হত। মুসলমান ছাt pচুর। তারাo সমানতােল
পুেজায় aংশ িনত। তােদর uৎসাহ udীপনা িছল pবল। ঠাkর
সাজােনা, ঘর-সাজােনা, জাগাড়যnt করা থেক সবিকছুেতi। বািড়
থেক পুেজার আেগর রােত মােয়রা চেল আসত sুেল, ছেল
বািড় ফেরিন, eখােনi পেড় আেছ। আজ িদন পিরবিতত হেয়েছ।
সরsতী পুেজা আর ঈদ eকi সমেয় পেড়। ছাtরা aেনক সময়
বভুেল খাবার খেয় নয়। তাi সরsতী পুেজাটা বn হেয় গেছ।
যিদo eিনেয় ঝােমলাo হেয়েছ। ei sুেলi আলাপ হল শখ
eবাদেতর সে । মধ প াশ বয়স। কােলা, পটােনা চহারা।
দাঁড়মািঝ িহসােব জীিবকা r। িনেজেদর নৗকা িছল। বাবার
সােথ নৗকা কের মাল বiেতন। তখন জলপথi িছল পিরবহেনর
pধান মাধ ম। কলকাতায় বটকৃ দাঁ---বেড়া ব বসায়ী--যার নােম
রাsা আেছ, তাঁর gদােম চাল সাpাi িদেতন িতিন। ১৯৭০-eর
িদেক রাsাঘােটর pসােরর সােথ জলপেথর ব বসা কমেত লাগল।
পের িতিন oেয়িlং-eর কাজ শেখন। oেয়lার িহসােব gজরাট,
তািমলনাড়ু, করল, আসােম গেছন, eখন ঘের জিরর কাজ
করেছন।
শখ eবাদেতর গলায় পুরােনা সমােজর আেkপ, gােমর uে দ
হoয়া িনেয় আেkপ। সi সমাজ, তার pিতেবশী সmক, সব
পােl গেছ। ei আেkপ হাiল ােNo েনিছ, তেব pধান eকটু
বয়sেদর মুেখi।
পূবতন ননান, aকালিমক, িশমূলেবিড়য়া a েলর aিধবাসীেদর
জীিবকা িছল চাষবাদ, জেল- নৗকা চালােনা aথাৎ মাছ ধরা।
আর তখন জলপেথ পিরবহেনর ব বসা চলত। তাi বাট সািভস
বা পণ পিরবহেনর নৗকার কাজo িছল। ei a েল dিট বেড়া
চালকল িছল। eখান থেক eবং কাকdীপ, সাগরdীপ থেক চাল
ant সাpাi হত। ৭০০ মণ চাল বােট কের বiেল ৭ মণ চাল
বাট মািলক পত। তার আবার ভাগ হত বাটমািলক, মািঝ আর
৪ জন দাঁড়মািঝর মেধ ।

তেব ei সমs a েলi বh লাক জিরর কােজ যুk। ননােনর
বা হাiল ােNর লাকজেনর aেনেকi eiসব কারখানার সে
জীবীকার সূেt যুk নয়। কu জিরর কাজ, কu বা ভােগ চাষ,
কলকাতার িদেক টুকেরা কাজ বা বেmেত সানার কাজ, eiসব
নানান কােজর সে যুk। িবেশষত ১৯৬৮- ত ননান gামিট
uে দ হবার সময় যেহতু SEZ sাপেনর কথা ঘাষণা করা হয়িন,
তাi ননােনর বািসnােদর eiখােন কাজ করা বা পাoয়া িনেয়
মnন সামিয়কী
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সi সময় দিkণ চিbশ পরগণার ei a ল জুেড় কলকারখানা
বলেত মুলত iটভাটা, কারখানা আর চালকলi বাঝাত। তেব
ননান, কালিমক আর িশমূলেবিড়য়ার কােছ dিট বেড়া চালকলi
ধু িছল।

তির হেয়েছ। আেগ gামসমাজ
কাঠােমায় aিত িনmবণ যারা জিমর সােথ কানভােব যুk িছল না,
তারা eখােন টুকটাক কাজ পাে । রাজ মেল না। তেব,eকিট
বা ার কথা বিল। পদিব দাস। স আর তার দাদা বািড়েত যােব।
বাবা সহরারহাট বাজাের মুিচ। মা SEZ-eর pািsক কারখানায়
কােজ যায়, িদেন বা িবকােল িডuিট থােক। বািড়েত দাদা রাnা
কের। িবকােলর িডuিট শষ হেল মােয়র জn। মা আরo
aেনেকর সে আেটা কের ফেরন।

তেব জেলরা কখনi চােষর কােজ আসত না। anত তােদর মেন
হত e কাদা ঘাটা তােদর কাজ নয়। পের sানীয় eক বািসnার
মতাnসাের, নদীেত মােছর ব বসা কেম গেল তারা kমশ
চাষবােস হাত লাগায়।

ফেল জিমর কােজর লাক িকছু হেলo কেমেছ। eবং aেনেকi
আেছ যারা আেগ জিমেত খাটত, eখন আর জিমেত খাটেত
i ক
ু নয়। আtসmানেবাধ বেড়েছ।

জিম থেক uে দ হবার জn য টাকা kিতপুরণ িহসােব দoয়ার
psাব সরকার থেক হেয়িছল, ননােনর aিধবাসীরা তার ৮০%
সেবা পেয়েছ। হাiল ােNর aিধবাসীেদর কথাo eকi। তেব
হাiল ােNর কu কu বািক ২০%o পেয় গেছন।

আর oi ছেলিটর মােয়র মেতা আরo aেনক পিরবােরর
মিহলারাi কােজ আসেছ। তােত, aেনেকর মেতা মেয়েদর হাতপা গিজেয়েছ। বেড়া বাড় হেয়েছ।

দিনক sটসম ােন pকািশত eক িরেপােট জানা গল, কাmািন
gিল দািব কেরেছ, ei a েল জিম aিধgহণ বাবদ তােদর দয়
টাকা তারা পুেরাটাi সরকারেক িদেয় িদেয়েছ।

eভােব চলেছ SEZ eবং তার আশপােশর কম o জীবন।

Dজার িদেয় নদীর ei বাঁকটােক সাজা করার পর থেক eখন
পযn রাজi pায় নদী বাঁধ ভাঙেছ। ননােন মহmদ মহিসন
pাথিমেকর সামেনর মসিজদ ছাড়া an মসিজদিট ভাঙেনর
কবেল। মহmদ মহিসন pাথিমক িবদ ালেয়র গা ঘঁেষ ২নং
সkেরর পাঁিচেলর ধার িদেয়o ভাঙেনর িচh।

____________________________
ভারতবষ sাধীনতা পল ১৯৪৭ সােল। তার d'বছর আেগ িdতীয়
িব যুd শষ হেয়েছ। ১৯৪৫-eর পরপরi GATT,(Gener al
Agr eement on Tr ade and Tar i f f ), Wor l d Bank, I MF
তির হয়। যিদo aেনকgিল সেmলন eবং সময় লেগেছ।
১৯৪৭-e sাধীনতা পাoয়ার পর থেকi ভারত I MF সদsভুk
দশ। সi সময় সমs দশi যুেdর ফেল নানা িদক থেক eবং
aথৈনিতকভােবo যুেdর বাঝা বiেছ। নতুন sাধীনতার গn িনেয়
ভারেতর পথ চলা r হল। মেন pােণ আশা eবং জায়ার
িনেজর পােয় পথ চলার, ঘুের দাঁড়ােনার। সমেবত জনতার pতীkা
নতুন িদেনর জn। তাi r হল eকটা পরীkা, িনজs
aথনীিতেক কাrর oপর িনভর কের নয়, িনেজর পােয় দাঁড়
করােনার পরীkা। ১৯৫১- ত eল pথম পাঁচসালা পিরকlনা।

তখন কলকাতা-ফলতা রলপেথ রল চলাচল করত eবং বেড়া
গ বলেত ফলতােক বাঝাত।
ফলতায় িসিকuিরিটর কাজ কেরন eকজন। বািড় ফলতার পুরােনা
কlায়। পুরােনা কlা আসেল iিতহােসর pাp তথ anযায়ী ডাচ
বিণকেদর তির pথম dগ। চারিদক পিরখােবি ত। পের iংেরজরা
eটা aিধকার কের। eখন মূলত বাঙাল কেলািন। ১৯৫১ সাল
নাগাদ udাst হেয় আসা বাঙালরা গভনেম ট কতৃক eiখােন
পুনবাসন পায়। তখন ২০০০ টাকা আর মাথার uপর ছাuিনর জn
িটন িদেয় পিরবারgিলেক eখােন পাঠােনা হয়। পাTা BLRO
aিফেস নািক আেছ। িযিন িসিকuিরিটর কাজ কেরন, তাঁর বািড়র
লােগায়া খািনকটা জিম আবার িবিko কের িদেয়েছন। কীভােব
হল তা aেবাধ । eঁর আেরক ভাiেক িনেয় গেছন oখােন an
কারখানায় ঢাকােনার জn। eঁেদর বাবার সােথ কথা হি ল।
িতিন আমােদর সােথ হাঁটেত হাঁটেত কlার বাiের রাsায় eেলন।
আমরা ফলতায় ৮৩নং বাসs াN যাব বেল ভ ােন চেড় বসেতi
তাঁর মুখটা কমন দখাল। যা হাক আমরা কান কারেণ ভ ােন
কের না িগেয় তাঁর সােথ হঁেট বলরামপুর খােলর িদেক
eেগালাম। সখােন বেস চা খলাম। িতিন তাঁর নািতেক িনেয়
eতkণ আমােদর সােথi িছেলন। চাটা খাoয়া হেতi চেল
গেলন।
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oিদেক গাটা িব জুেড় aথনীিতেত ঘুের দাঁড়ােনার pেচ া r
হল। মািকন যুkরাT সi সময় pথম মাশাল p ান নামক eকিট
চালু করল। যার মূল uেd যাi থাkক, সটা িছল Massi ve
Ai d Pr ogr amme, oi য গানটা--- ক নেব গা সাহায আর
িভkা িনেয় যাo ...। আসেল eিশয়া eবং ঘঁষা iuেরােপর
eকটা িবশাল সংখ ক জনতা annত। ei aংশটা যিদ
জীবনযাtায় unত হয় তাহেল uৎপািদত পণ িবিkর eকটা
বাজার যমন তির হেব, anিদেক রািশয়া চীন iেnােনিশয়ায়
তখন কমু িনs শাসন uপিsত, সটাo oi িবপুল সহায়তা
কমসূচীর আর eকটা কারণ।
ভারেতর পিরিsিতo তখন aিgগভ। sাধীনতা আেnালেন
কমু িনsেদর যাগদান o ভূিমকা পিরিsিতর oপর eকটা
anরকম pভাব ফেলেছ। ভারেতর তখনকার য aথৈনিতিক
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eেস আর পাঁচসালা পিরকlনা করাi গল না। r হল Pl an
Hol i day। আর iিতমেধ হেয়েছ ভারত-পািকsান যুd,
eকাtেরর বাংলােদেশর মুিkযুd। ১৯৭৩-e pথম তেলর দাম
বাড়ল। মাnষ pথম দখল ডলােরর দাম পেড় যায়।

নীিত, তার মূল িবষয়টা িছল, রpািন না কের িনেজর দেশi
যাবতীয় সmদ ব বহার করা। িবশাল দশ, িবশাল চািহদা।
anিদেক, Publ i c Law 480-র aধীেন আেমিরকা eকিট Ai d
Pr ogr amme ভারেতর মািটেত চালু করল। যার মাধ েম ভারতেক
গম দoয়া হত। তার পাশািক নাম িছল PL 480-eর গম। eর
eকটা oপর oপর মানিবক মুেখাশ িছল। তেব eটা দান নয়। eটা
িবিki করা হত। িকnt, িবিkর টাকাটা বাiের যত না, eখােনi
eকটা ফােN জমা থাকত। aেনকটা জমা খাতার মেতা। আর,
ভারত-আেমিরকার িবিশ জনেদর িনেয় eকটা কিমিট তির হল,
যারা ei Fund-eর টাকাটা কাথায় খরচ হেব সটা দখােশানা
করেবন। sতরাং দখাi যাে িনেজর পােয় দাঁড়াবার pেচ া
থাকেলo, মানিসক kয় িভতের িভতের িছলi। eবং ei
নানারকম Ai d Pr ogr amme-eর টাকা gহেণর মধ িদেয়o সটা
পির ার। সiসময় ভারেতর কমু িনs পািটgিলo eর িবrেd
সা ার িছল। eiভােব চলল eক দশক। ষােটর িদেক aথৈনিতক
সংকট সৃি হেত r করল। ei সমেয়র পর থেকi kমশ
আি কার দশgিল eেকর পর eক sাধীনতা পেত লাগল।
লািতন আেমিরকা মেনাpােণ aেনকিদন ধেরi sািধন। ভারেতর
িভতের আেnালেনর তীbতা বৃিd পল। কংেgেসর িবrেd য
যুk ট তির হেত পাের তাo ei সময় মাnষ pথম বুঝেত
পারল। eiভােব aথৈনিতক সংকট eতi তীb হল য ১৯৯৬- ত
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eিশয়ার মেধ য সব দেশর eেকবােরi িনজs কান সmদ িছল
না, তার মেধ কািরয়া o তাioয়ান dিট নাম। eেদর aথনীিতেক
"Hopel ess Basket Case" বলা হত। ১৯৫০-eর দশেকর
শষ eবং ১৯৬০-eর দশেকর rেত দখা গল ei dটi
দেশর aথৈনিতক নীিতেত পিরবতন। তারা দখল তােদর pচুর
জনসংখ া। eটােক যিদ ব বহার করা যায়। িবেশষত, িশিkত িকnt
সsা িমক। eটা তােদর aথনীিতেক মুk, বিহমুখী রpািন-িনভর
নীিত pণয়েনর িদেক চািলত করল। মূল লk িছল, দশীয়
রpািনকারকেদর আnজািতক দেরর কাছাকািছ দের ক ািপটাল
gডs, কাঁচামাল eবং যntাংশ সরবরােহর বেnাবs করা, যােত
তারা আnজািতক বাজােরর pিতেযািগতায় সফল হেত পাের।
eরাi মূলত pথম Speci al Expor t Pr ocesi ng Zones. বা
িবেশষ রpািন pিkয়াকারী a েলর uেদ াkা।
sতরাং যখন ভারেতর aথনীিতর সংকট r হল, ei রpািনমুখী
নীিতর িদেকi kমশ ঝুেঁ ক পড়া r হল। যা আেগi মানিসকভােব
r হেয়েছ।

27

সেpmর-aেkাবর ২০০৬

মূলত িবহার, utরpেদশ, পূব-পািকsান থেক eকসময় আসা
িমকgেলার dেবলা খেত পাoয়ার িন য়তা, মাথা গাঁজার ঠাঁi
হািরেয় যায়। কu কu িকছু kিতপূরণ পায়, aেনেক িকছুi পায়
না। কu জানার আেগi eiসব লাকgেলা িনঃশেb হািরেয় যায়।
aেনেক দেশ ফরৎ যায়। িনিদ eকমুখী দkতা িনেয় eরা শহের
কীi বা করেত পাের? d-eকজন িটেক থােক কানkেম e
দজাnা থেক o ধাnায় ধাkা খেত খেত। িসটু পিরচািলত িমক
iuিনয়েনর সততা িকংবা uেd িনেয় p তালা িমকেদর
eিkয়ােরর বািহের। তাi সাuথ িসিটর কাজ dরn গিতেত eিগেয়
চেল। য কান pকাের হাক ২০০৮-e শষ করেতi হেব
আকাশ- ছাঁয়া-sp-িনমাণ। দিখেয় িদেত হেব sেpর ব াপারীরা
কহার খলাপ কের না। রাজ সরকােরর p n/pত k মদত ei
uেদ ােগর সােথ। sতরাং কান িকছুেতi আটেক থাকেব না eর
rপায়ণ।

দিkণ শহেরর rপকথা
রাণু ঘাষ

১৯১৯৫-eর মাচ মােসর কান eকটা িদন আেনায়ার শা রােডর
খুব কােছ কাটজু নগের আমার বাসার ছাদ থেক নoয়া গাধূিলর
শটটা িছল আমার কনা িমিন িডিভ ক ােমরায় তালা pথম টs
শট। কালেচ নীল আর গালাপী রা ােনা আকােশ জেগ িছল
eকটা তালগাছ আর েমর তলার িদেক িকছু বািড়র ছাদ eবং
uষা কারখানার কেয়কটা oয়াকশপ শড। ১৯৯৮-e oবািড় ছেড়
িদেয় আিম চেল আআিস সেnাষপুের। িকnt িনেজর ক ােমরায়
তালা ঐ pথম শটটা eখনo আমার sৃিতর সংgহশালায়
তরতাজা। aমন শhের গাধূিলর আকাশ ক ােমরায় ধিরিন আর
কখনo। ক ােসটটা eখনo আেছ। হয়েতা িঠকi আেছ। eকবার
ক ােসটটা চািলেয় দখেল হয়।

আমার চােখর সামেন বদেল যেত থােক আমার পুরােনা পাড়া।
িতনেট ৩৫ তলার টাoয়ার আর eকটা ২৮ তলার টাoয়ােরর
কাজ eেগায়। িপছেন িবkমগেড়র িঝল বআiিনভােব বুেজ যেত
থােক। নানারকম কিমিট হয়, রাজ দূষণ িনয়ntণ পষদ মামলা কের
সাuথ িসিট pেজেkর িবrেd। িকnt িঠক বুেঝ uঠেত পাির না
কান aদ ম শিkর সহায়তায় িনমান কাজ বn হয় না, eিগেয়i
চেল! আিম আমার ক ােমরায় চাখ রেখ আশপােশর মাnেষর
সােথ কথা বিল। জানেত পাির জয় iি িনয়ািরং-eর বােরা জন
কমীেক eখনo কানভােবi s া-aবসর নoয়ােনা যায়িন। তারা
সিঠক kিতপূরণ না পাoয়া পযn িকছুেতi ei িগেলািটেনর নীেচ
মাথা পাতেত রািজ নয়। আচমকা eকিদন পিরিচত হi শmুpসাদ
িসং-eর সােথ। শmুpসাদ ঐ বােরাজেনর eকজন। আমার দৃ তথ সংgহ eক নতুন মাtা পায়।

তেব িনি ত জািন, দখেত পাi, ঐ আকশটা bেল গেছ।
তালগাছটা আর নi। আরo aেনক লmা কংkীট smরা মাথা
তুলেছ সi জায়গায়। শহেরর িভতর শহর গেড় তালার sেp
কালকাতা জুেড় ছিড়েয়েছ rপকথার জাল...
আেনায়ার শা রােডর uপর ১৯৫০-e তির জয় iি িনয়ািরং
ফ াkির (ঊষা ফ ান o সলাi মিশন কারখানার eকিট শাখা)
ভে সi জায়গায় uেঠ আসেছ সাuথ িসিট pেজk, পূবভারেতর সব থেক বেড়া
িমkড iuজ িরয়াল eেsট ডেভলপেম ট। শহর বদেল দেবা
eরা কালকাতার কােল নতুন শহর গেড়।

আদেত রাজপুত, িবহােরর গয়া জলা থেক জয় iি িনয়ািরং-e
কাজ করেত আসা শmুpসাদ eেকবাের সমs aেথi eক
pিতবাদী চিরt িহসােব আমার সামেন eেস দাঁড়ায়। uিনশ বছর
জয় iি িনয়ািরং-e পি টং িবভােগ কাজ করার পর মানমাt
kিতপূরেণর িবিনমেয় তার িমেকর nায aিধকার ছেড় িদেত
রািজ নয় স। ধু তাi নয়, uঁচু পাঁিচল ঘরা dেভদ dেগর মেতা
সাuথ িসিটর িবশাল চtের eকিট মাt কায়াটারi eখনo িটেক
আেছ! সিট শmুpসাস িসং-eর। িমেঠ pিতrিত, pােমাটার
eবং পুিলেশর hমিক, iuিনয়ন নতার নানারকম চাপ সৃি -কানিকছুi eখনo শmুেক তার জায়গা থেক নাড়ােত পােরিন।
িঘের ধরা শtrিশিবেরর মেধ eকা eক যাdা। aদ ম সাহস আর
মানিসক জার িনেয় eখনo স তার ফ ািমিল িনেয় থাকেছ oi
কায়াটােরi। জেলর লাiন, iেলিkTক লাiন কেট দoয়া হেয়েছ,
বাiেরর কu, eমনিক তার কন আtীেয়রo pেবশািধকার নi
তার বািড়েত। pিতিদনকার ei aসh চাপ িনেয়o শmুর মাথা
eখনo সাজা। ধু তাi নয়, কালকাতা হাiেকােট pত াখ াত
হেয় আিলপুর িসিভল কােট সাuথ কােট সাuথ িসিট
pেজkস/জয় iি িনয়ািরং-eর িবrেd মামলা লড়েছ স, তার

বােসর জানালা িদেয়, aেটােত যেত যেত হািডং-e সরকাির
sাগান পিড়, 'কৃিষ আমােদর িভিt িশl আমােদর ভিব ৎ।'
eিদেক িশl সmাবনার ulাস -- িসংgের চােষর জিমেত টাটার
মাটর কারখানা আর কালকাতায় ekার পর eকটা কারখানা
ভে সi জিমেত আকাশচুmী বাড়ী! মাথার মেধ ববাক ঘঁেট
যায় সব িকছু!
২০০৩-e সাuথ িসিট grপ aিধgহণ কের জয় iি িনয়ািরং
ফ াkরী o তার পুেরা জিম। pায় জার কেরi i া-aবসর
নoয়ােনা হয় কারখানার aিধকাংশ কমীেক। nায kিতপূরণ না
িদেয়i। সমতল মািট দরকার আকাশ ছাঁiয়া sp গড়া o বচার
জn। r হয় কারখানার শড, কমীেদর কায়াটার gঁিড়েয়
দoয়া। ংেসর আবহ আমােক থমেক দাঁড় করায় eকিদন। r
হয় আমার ছিব তালা।

মnন সামিয়কী

28

সেpmর-aেkাবর ২০০৬

nায kিতপুরেণর দািবেত! শmুর সােথ দখা কির লুিকেয়, শmু
আমার ক ােমরার সামেন কথা বেল -- জানায় তার pিতিদনকার
ঘটনা, নতুন কান তথ , মামলার agগিত, তার pিত ভািসেয়
দoয়া iuিনয়ন নতার নতুন hমিকর লাiন। শmুpসাদ িসং
আমােক দখায় আgাসী unয়েনর নgrপ। আমার গেড় uঠেত
থাকা ছিবেক pিতিদন নতুন কের ভােঙ স।

আমােদর সামেন। isান বাiপােসর ধােরর জলায়, ধানেkেতর
পােশ বেড়া বেড়া বাড লােগ, জিম সমান হয়, জলা ভরাট হয় ...
unয়েনর নাড়ু পাকােনার গেn শhের বাতাস ম-ম কের।
শmুpসাদ িসং sদূর aতীেতর রাজপুত ঐিতেh িব াস কের,
জান-eর থেক মান বিশ। ei না- ছাড়েনoয়ালা মেনাভাব তার
মান রkা লড়াi, িমেকর মান রkার লড়াi। যৗথ aেnালেনর
বািধপাথ নoয়া ei রােজ eকার লড়াiেয়র িবেশষ বাজার
নi। hেতা সi কারেণi শmু বstত eকা।

শহর কালকাতা বেড় চেলেছ। ঝাঁ চকচেক মািlেpk িবিlং-e
ধাkা খায় পড়n সূেযর আেলা -- শহর মায়াবী আেলায় ছেয়
যায়। ei রামাি টকতার আবেহ eক টুকেরা িমক-কািহনীর
কানo sান নi জািন। যােদর সের যাoয়ার তােদর তা সরেতi
হেব। আমরা তাi কu িবেশষ ব িতব s হi না ei sচাr
uে েদ। দীঘ াস চাপা পেড় পাiিলং-eর গmীর শেb। মr মী
ফুেলর আগমেনর মেতা িনয়ম কের সাuথ কের সাuথ িসিট-িবতক
খবেরর কাগেজর রঙীন পাতায় ছিবসহ ছাপা হয়, রােজ র আিথক
unয়েনর নতুন নতুন সmাবনা pিতিদন রাবার বেলর মেতা লাফায়

মnন সামিয়কী

আমার ক ােমরায় ধরা আেছ গত কেয়ক বছর ধের কলকাতা
শহেরর বদেল যাoয়ার নানা মুহত
ূ , দৃ , eি ছটেক যাoয়া
মাnষজন। eছাড়াo eকা eক মাnেষর লড়াi আমােক িদশা
িদেয়েছ, তথাকিথত unয়ন িনেয় িনেজেক p করেত বাধ
কেরেছ। আশা করব, শষ পযn আমার ei তথ িচtিট যন
anত eকজন িমেকর মানরkার সাফেল র শিরক হেয় uঠেত
পাের।
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oয়াকস মািলকপk লক আuট ঘাষণা কের। রাজ সরকার িশl
িবেরাধ িন িt আiন (I ndust r i al Di sput e Act )-eর
১০(৩) ধারা pেয়াগ কের লক আuট বআiিন ঘাষণা কের। লক
আuট uেঠ যায়। িমকরা কােজ যাগ দয়। eর পেরi জয়
iি িনয়ািরং কতৃপk রাজ সরকােরর কােছ ঊষা ফ ান i ডািsT
kাজার-eর anমিত চায়। সরকার anমিত দয় না। ঊষা
কতৃপk কলকাতা হাiেকােট মামলা কের। তারা বেলঃ কারখানা
বেnর anমিত না িদেয় রাজ সরকার সংিবধান িবেরাধী কাজ
করেছ। কারণ কারখানা বেnর aিধকার মািলকেদর ব িkগত
মৗিলক aিধকারেক ল ন কেরেছ। কলকাতা হাiেকাট ei
মামলায় eক pাথিমক আেদেশ জািনেয় দয় য, িমকরা
কারখানায় ঢুকেত পারেব না। তেব যতিদন না ei কেস িন িt
হে
িমকরা বতন পােব eবং রাজ সরকার জয় iি িনয়ািরং
কতৃপেkর িবrেd কানরকম শািnমূলক ব বsা িনেত পারেব না।
ei pথম eমন eকিট িবষেয় িমকেদর sপেk ম আiন
কাযকর করার সরকাির সদথক পদেkেপর িবrেd মািলকপk
সংিবধািনক aিধকার িবপnতার aিভেযােগ আদালেতর dারs হল।
যিদo পরবিত সমেয় য grt িদেয় ei িবষয়িটেত হsেkপ করা
uিচৎ িছল রাজ সরকার তা আuট/ kাজােরর িবrেd িমকেদর
পk থেক সরকােরর কােছ দািব জানােনা হেত থােক। রাজ
সরকার ঊষার ঘটনািট uেlখ ক' র আiিন জিটলতার aজুহােত
িশl িবেরাধ িন িt আiেনর uk ধারািট কাযকর করা থেক
িবরত থেকেছ। ১৯৮৯-৯০ লক আuেটর সমেয়র িমকেদর
বতন দািব কের িমক iuিনয়ন Tাবুনােল যায়। িদঘিদন ei
মামলা চেল। aবেশেষ Tাiবুনাল ঊষা সলাi মিশন oয়াকেসর
৮১১ জন িমকেক ১৯৯৮-eর ৩১ মােচর মেধ লক আuট
সময়কােলর aেধক বতন দoয়ার িনেদশ দয়।

জয় iি িনয়ািরং - িশl পুনগঠেনর নােম
pতারণা
নব দt

eবছেরর আগ মােস আবার কলকাতার দিkেণ িনিময়মান সাuথ
িসিট বhতল বািড় pকেl িনমাণ- িমক কমরত aবsায় মারা
গেলন। ei pথম নয় -- eর আেগo dজন িমক মারা যান
eবং বশ কেয়কজন িমক gরতর আহত হেয়েছন। আiন
anযায়ী িনমাণকাজ চলাকালীন য নূ নতম sরkা ব বsা থাকা
দরকার তা নi। eত বেড়া eকিট pকেl eকজন aধিশিkত
সফিট aিফসার। লk নীয় হল, সাuথ িসিট বিহতল বািড় pকlিট
বhল আেলািচত। তা ei কারেণ, r থেকi ei pকেlর
anেমাদেন dনীিত হেয়েছ। রাজ দূষণ িনয়ntণ পষেদর dারা গিঠত
িপ eন রায় কিমিট বেলেছঃ ১.৪১ eকর জিম যা িবkমগড় িঝল
বেল পিরিচত িছল, তা বুিজেয় ফলা হেয়েছ eবং pকেlর
পিরেবশ সংkাn ছাড়পেtর anেমাদেন চারজন u পদs সরকাির
আিধকািরকেক eর জn দায়ী কের তার িবrেd uপযুk তদেnর
sপািরশ করা হেয়েছ। ei রােজ বাম ট সরকােরর সময়কােল
সরকাির পযােয় কানo কিমিট eভােব eমন কেয়কজনেক -dজন আieeস aিফসার aসীম বমন, তদানীnন পিরেবশ সিচব
o ামল সরকার, সদsসিচব dষণ িনয়ntণ পষদ eবং পষেদরi
iি িনয়ার রণিজৎ gহ eবং িবমান বs -- aিভযুk কেরেছ, eমন
ঘটনা িনঃসেnেহ পূেব দিখিন। যিদo ei pসে বলা দরকার।
িpn আেনায়ার শাহ রােডর ei সাuথ িশিট বhতলবাড়ী pকlিট
গেড় uেঠেছ য জায়গায়, সখােন রােজ র পিরিচত eকিট
কারখানা িছল, জয় iি িনয়ািরং বা 'ঊষা' কারখানা। জয়
iি িনয়ািরং কারখানািট sািপত হয় sাধীনতা পূেব ১৯৩৫ সােল।
rেত সলাi মিশন তাiির হত। পরবিত সমেয় iেলিkTক ফ ান
uৎপাদন r হয়।

জয় iি িনয়ািরং কতৃপk িশেl লাকসান হে ei কথা বেল
পণ uৎপাদন ব বsা বাiের িনেয় যাoয়া, pায় হাজার িমকেক
ছাঁটাi, ফ ান eবং সলাi মিশন িডিভশন dিট eকিtকরণ
করা,আেনায়ার শা রােডর কারখানািট kাজার কের দoয়া
iত ািদ পদেkপ gহণ করেত থােক। iিতমেধ ১৯৯৩ সােল জয়
iি িনয়ািরং িবআieফআর-e rg িশl িহসােব নিথভুk হেয়েছ।
কতৃপk ৩১.৩.১৯৯৭ পযn kমkিতর পিরমাণ দখায় ৮১ কিট
টাকা। িশl পুনrjীবন psােব তারা আেনায়ার শা রােডর pায়
২৫ eকর জিম িবিk, ৯০০ জেনর মেতা িমকেক ছাঁটাi eবং
uৎপাদন কndgিলর eকিtকরণ কের বাঁশdoিণেত তুেল িনেয়
যাoয়ার psাব দয়। পুনrিjবন পিরকlনায় ঊষা কতৃপk
কলকাতার জিম o তার ডভলপেম ট িনেয় িঠক কী বkব
রেখিছল, আsন আমরা দেখ িনi।

লkণীয় হল, ei জয় iি িনয়ািরং িশl-সmেকর িনিরেখ eবং
িমক আেnালন o ম আiেন কাযকর সরকাির পদেkেপর
নানান পযােয় আেলািচত থেকেছ।
আিশর দশেক কারখানার িনজs uৎপাদন বn কের িদেয়, sায়ী
িমকেদর 'udৃt' করা eরা হাiের থেক বশ িকছু িশlসংsায়
uৎপাদন কের চালু 'bা ড'-eর ছাপ িদেয় বাজাের মাল িবিk
করার মাধ েম মুনাফা বাড়ােনার uেদ াগ নয়। eেক ফািমং আuট
বেল। জয় iি িনয়ািরং লাকসােনর aজুহােত 'ঊষা ফ ান'
uৎপাদন বাiের থেক করােত থােক। িমকরা pিতবাদ কের।
জয় iি িনয়ািরং-eর dিট িডিভশন। eকিট িছল ঊষা মিশন
oয়াকস, anিট ঊষা ভ ান i DািsT। ১৯৯০ সােল ঊষা মিশন
মnন সামিয়কী

uৎপাদেনর sিবধােথ কলকাতার কারখানাgিলেক eক জায়গায়
aথাৎপাখা কারখানায় আনা হেল সলাi মিশেনর জিম িবিk কের
য aথ পাoয়া যােব, তা িদেয় কাmািনর পুনগঠেনর কাজ হেত
পাের। িকnt তা করেত হেল পি মব সরকােরর anেমাদন
pেয়াজন। িবেশষভােব িনmিলিখত ব বsািদ দরকারঃ
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eকসে
বিশ জিম িবিk করেত হেল জিম িবভােগর
iueলিসe-র মতামত pেয়াজন।

eমন িকছু বা আবাসন গড়েত দoয়ার সরকাির anমিত দoয়া
uিচৎ িক uিচৎ নয় -- e িনেয় eতিদন aেনক আেলাচনা, নানান
মntীর ব িkগত i া, মতাদশগত িবতক eিগেয় পিছেয় চলিছল।
সরকাির িসdাn বা anমিত িমলিছল না। eবার জয় iি িনয়ািরং
িদেয় r হল। ২৫ eকর জিমেত eত বেড়া eকিট আবাসন
pকেl সরকার তথা মntী মৃণাল বেn াপাধ ােয়র pত k
তttাবধােন eবং বুdেদব ভTাচােযর 'িDম pেজk-eর পিরকিlত
pেয়াগ িtপািkক আেলাচনায় ফয়সালা করা হল। সরকার জিম
িবিkর ধু anমিত িদল, তাi নয়। সi টাকার কতটা িশেlর
পুনrjীবেন ব য় হেব সটাo মািলকেদর oপর ছেড় িদল।

বসবাস বা ব বসােয়র জn হেল তার জn সেবা পিরমাণ জিমর
pেয়াজন। anেমািদত iি নীয়ার o ভ ালুয়ার ei জিমর সmাব
মূল ২৯৮৮ লk টাকা ধায কেরেছন, বসবাস/ব বসােয়র িহসােবর
িভিtেত। জিম িবিk কের সবভাব মুেল র ৭৫ শতাংশ টাকা
পাoয়া যােব বেল মেন করা হে eবং ১৯৯৮ সােলর সেpmর
মাস নাগাদ টাকা পাoয়া যােত পাের। eেত আমরা আমােদর
২৯০০ লk টাকার িbজ লান শাধ কের িদেত সমথ হব।
eখােন uেlখেযাগ , আমােদর কাmািন যরকম rg হেয়
পেড়েছ, তােত sদিবহীন aেথরi িবেশষ pেয়াজন। তা জিম িবিk
কেরi পাoয়া সmব। eটা আমােদর দৃঢ় িব াস, জিম িবিk করা
না গেল পুনবাসন pিkয়া মােটi সmব নয়।

রাজ সরকার pকািশত ২০০১-০২ আিথক সমীkায় লখা
হেয়েছঃ "rg িশlgিলর পুনrjীবেনর uেdে তােদর দখেল
থাকা খািল জিম িবিk কের aথ লিg করার সmাব তা খিতেয়
দখার দািয়t িশl পুনগঠন দpরেক দoয়া হেয়েছ। জয়
iি িনয়ারনং eবং ieমিস, কালকাতা িসl ম াnফাকচািরং eবং
s া ডাড ফামািসuিটক ালস-eর kেt দpর ei কােয সফল
হেয়েছ।"

uk বয়ানিট hবh udৃত হল। জয় iি িনয়ািরং কতৃপk
িবআieফআর-eর িনেদেশ সংি সব পেkর jাতােথ iংেরিজ
o বাংলা uভয় ভাষােত eিট pকাশ কেরিছল।

২০০৫-২০০৬-eর সরকাির িরেপােট জানা যাে , বn কারখানা
o চালু কাকখানার uদবৃt জিমেত আবাসন তিরর anমিত
পেয়েছ মাট আরo ৬িট সংsা। eর মেধ িতনশ eকেরর বিশ
জিমেত আবাসন গড়ার anমিত পেয়েছ িহndsান মাটর। বতমান
সরকার কতটা বপেরায়া মেনাভাব িনেয় ei িবষেয় মতামত
িদে তা pকািশত সরকাির িরেপােট লk করা যায়। যখন
কলকাতায় কাঁkড়গািছর কােছ sল টুলস কারখানা তুেল িদেয়
শিপং মল িনমাণ pায় শষ হেত চেলেছ, তখন সরকাির িরেপােট
বলা হে sল টুলস পুনrjীবেনর কাজ চলেছ।

ei িনেদেশর কেয়কমাস আেগ, ২০ জুন ১৯৯৬ তদানীnন
রােজ র িশl পুনগঠন মntী মৃণাল ব ানািজ iuিনয়ন o কতৃপেkর
সে আেলাচনা কের জািনেয় দন, সরকার শহর o জিম সংkাn
uধসীমা আiন anযায়ী খািল জিম িবিkর anমিত ছাড়া যাবতীয়
সmিt িবিkর anমিত িদে ।
তখনo পযn রাজ সরকার কারখানা তুেল িদেয় সi জিমেত
বhতল বািড় িনমােণর িলিখত anমিত দয়িন। যিদo ১৯৯৭ পযn
ভূিমরাজs দpেরর িহসােব রােজ pায় d'শর aিধক িশl িছল
eমন জায়গায় বআiিনভােব বhতল গেড় uেঠেছ বেল িবভাগীয়
তদেn জািনেয়িছল।

জয় iি িনয়ািরং কারখানার psািবত pকlিট যখন anেমাদেনর
জn কতৃপk পািঠেয়িছল, তােত বলা হেয়িছল, uk সংsায়
সসময় কাজ করত সােড় িতন হাজার কমী। বতমােন ২০০৫
সােল pকািশত সরকাির eক িরেপােট দখােনা হেয়েছঃ সংsায়
বতামােন eগােরা'শ কমী কমরত। eর aিধকাংশi asায়ী।

pস ত, eভােবi হাoড়া, ব ারাকপুর মহkমায় eকািধক
িশlসংsায় কান সরকাির anমিত ব িতেরেক িশেlর জিমেত
আবাসন গেড় uেঠেছ। সাদপুেরর বে াদয় কটন িমল, oিরেয় টাল
মটাল i ডািsT, শখর আয়রন oয়াকস iত ািদ। eরকম aেনক
কারখানা যা pায় দশ, িবশ বছর আেগi uেঠ গেছ। aথচ যা
আজo সরকাির নিথেত, িরেপােট বছর বছর বn কারখানা িহসােব
দখান হে , পুনrjীবেনর pেচ া চলেছ বেল জানােনা হে ।
িকছু িকছু kেt সংি সংsার িমকরা মািসক পা৬চেশা টাকা
anদান পাে । ভুkেভাগীর pত k aিভjতায় eসব ঘটনা যতi
আেলািচত হাক, সরকাির s াচািরতার eরকম aসংখ নমুনা
সারা রােজ i ছিড়েয় আেছ -- যা আমােদরo হয়ত আর aজানা
নয়। তবু জয় iি িনয়ািরং কারখানার িবষয়িট বারংবার আেলািচত
হেব। কননা সরকার eেkেt pমাণ রেখেছ য চাiেল আiন
pেয়াগ করা যায়, যিদ iে থােক। জনsােথ আiেনর হািতয়ার
ব বহার সীমাবd kমতােতo করা যায়। কার sােথ কার পেk
সরকার থাকেব, সটাi আসল কথা। কারখানার জিমেত িশl নয়
মnন সামিয়কী

জয় iি িনয়ািরং কারখানার িমক আেnালন িনেয় sেদেশ,
িবেদেশ aেনক লখা, গেবশণা হেয়েছ। সtর দশেক e রােজ র
ছাt আেnালেন, কেlাল নাটক ম s করার পেk সাংsৃিতক
কমীেদর ডােক বh িমিছল/িমিটং eর স িত uেদ ােগ eবং
বামপnী আেnালেন সিkয় anসাির থেকেছ ঊষার িমেকরা।
ঊষা কারখানার িমকেদর ei ujjল iিতহাস পিরবিতত
পিরিsিতেত সরকােরর সরাসির হsেkেপ, 'unয়ন'-eর নােম,
জnাথ o িমকsাথেক কীভােব kিতgs করল, তার eকিট নিজর
হেয় রiল।
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সাuথ িসিটঃ কীভােব গেড় uেঠেছ
কলকাতার আধুিনকতম আবাসন pকl

িমক o নাগিরকেদর িনরাপtা িবপn
ei িনমাণ r হবার পর থেকi িবিভnভােব sািনয় নাগিরকরা
িনরাপtাহীনতায় ভুগেছ। িনমােণর িবকট শেb িবkমগেড়র
aিধবাসীরা িবbত। aিভেযাগ জািনেয়o িকছু হয়িন। ei িনমােণর
পােশর বািড়gিলেতo ফাটল ধেরেছ। eক পােশর দoয়াল ভে
পড়েল বেড়া dঘটনা ঘটেত পাের।

নীলা ন দt

বলা হে , ei আবাসন pকlিট নািক কবল কলকাতার নয়,
গাটা পূব ভারেতর আবাসন মানিচtেক পালেট দেব। চারেট ৩৫
তলা uঁচু িমনার, যােত সব িমিলেয় ১,৬০০ াট থাকেব।
চৗহdীর মেধ i sুল, kাব, িবেনাদন কnd, আর পূবা েলর
বৃহtম িবপণী তা আেছi। িল ট থেক r কের জ াল সংgহ
ব বsা -- সবi নািক eত আধুিনক য দেখ মেন হেব, eেদেশ
আিছ তা?

•

সবেচেয় ভয়ানক ব াপার ঘেটেছ িমক িনরাপtা িনেয়। ei
বৃহৎ িনমাণকােN িমক িনরাপtার ব বsা হাsকর।
২০০৬-eর eিpল মােস ৩ জন িমক eক আ যজনক
dঘটনায় িনহত হন। জল পান করার সময় পানীয় জেলর
ট া ভে পেড় তােদর oপর। e িবষেয় anসnােনর জn
নাগিরক aিধকারকমীেদর eকিট দল ৫ জুলাi সাuথ িসিট
যায় o সখােনর আিধকািরকেদর o িমকেদর সে কথা
বেল। ei anসnান থেক জানা যায়ঃ

•

মহানগরীর সবৡবহৃ ৎ আবাসন িনমাৡেণর সফিট iি িনয়ার
করালার eকজন সদ পাস করা ছাt যার eরকম uঁচু
বািড়েত দূেরর কথা, িনমাৡেণর সংkাn কান নূ nম
aিভjান নi।
কানরকম সফিট বl ছাড়াi eত uঁচুেত িমকরা কাজ
কের।
িমকেদর িনরাপtার নােম পুিলিশ নজরদািরর জn ১২ জন
pাkন সনা কমৡচারীেক িনেয়াগ করা হেয়েছ, যােদর
িনমাৡেণর সংkাn িনরাপtার কান jানi নi।
পানীয় জেলর ট া ভে পড়ার কারণ িছল aত n সাধারণ
মােনর িনমাৡণ। dঘৡটনার পর সিট পাlান হেয়েছ।
িমক পেড় িনহত হবার ঘটনােক দািয়tjানহীন আিধকািরক
sনািমর মেতা aঘটন বেল চালােত চাiেলন।
ei িনমাৡণকমীৡেদর িনরাপtা িনেয় কান সরকাির uেদ াগ,
পিরকlনা িকছুi নi।

pকl pায় শষ হেয় eল বেল। ৩৭৫ িpn আেনায়ার শাহ
রােডর 'ঊষােগট' sেপজিটেক iিতমেধ i aেনক বাস ক ডাkর
'সাuথ িসিট' বেল ডাকেত r কেরেছ।
বলা হে , e ধরেনর pকlgিল কলকাতা শহেরর unয়েনর
পদেkপ, আধুিনকতার িচh। unয়ন o আধুিনকতা িনেয় an
সমs িবতক আপাতত বাদ রাখেলo eটা তা anত আশা করা
যায়, eকটা 'আধুিনক' pকেlর িনমাণ pিkয়ােতo িকছু
আধুিনকতার ছাপ থাকেব। িকnt e হন pকlেক িঘেরi পর পর
uেঠেছ aিভেযাগ -- pথেম পুkর িবিজেয় পিরেবশ নােশর,
তারপর দাসমািলকsলভ িনমম uদাসীনতায় িঠকা িমকেদর pাণ
নােশর। কেয়কিট নাগিরক সংগঠন -- কলকাতা নাগিরক সমnয়,
বsnরা, নাগিরক ম , uে দ িবেরাধী যুkম eবং eিপিডআর
-- ei pসে তথ াnসধান কের য pিতেবদন pকাশ কেরেছ তা
নীেচ দoয়া হল।

•
•
•
•
•

sিpম কােটর রায় aমাn কের কারখানার জায়গায় আবাসন
১৯৯৫ সােল িদlীেত শহর থেক কারখানা সিরেয় নবার মামলায়
ভারেতর সেবা আদালত রায় দয় য কারখানা সরােনার পর
সi জিমেত যেথ নগরায়ণ করা যােব না। ei রােয় বলা হয়
য ৫ হkেরর বিশ জিম হেল তার ৬৫ শতাংশ জিম বৃkারপণ
o unুk sােনর জn পুরসভােক িদেয় িদেত হেব। বািক ৩৫
শতাংশ জিম মািলক িবিk করেত পাের। ei রায়েক aমাn কের
uষা কাmািনর িবরাট কারখানার পুেরা জিমটাi িবিk কের
দoয়া হেয়েছ কলকাতা পুরসভার মদেত। ei a েলর মাnষ
eকটা unুk পিরেবেশর aিধকার থেক বি ত হল। eকটা বেড়া
uদ ান, খলার মােঠর বদেল নাগিরকরা পল eকটা কংিkেটর
জ ল। আরo গািড়র দূষণ, যানজট।
মnন সামিয়কী

বআiিনভােব জলা বুিজেয় পিরেবশ

ংস কের িনমাণ চলেছ

সাuথ িসিটর িপছেনi রেয়েছ িবkমগড় িঝল। িবkমগড় িঝেলর
জীবনৈবিচt িনেয় গেবষণা o বjািনক িনবn pকািশত হেয়েছ।
সাuথ িসিট কতৃপk সi িবkমগড় িঝেলর eকটা বেড়া aংশ
বআiিনভােব দখল কের বুিজেয় িনমােণর কাজ r কের। ২
জাnয়াির ২০০৬, পিরেবশ সংগঠনরা ছিব সহ eকিট িরেপাট
রাজ পাল, মুখ মntী, পুরসভা, পিরেবশ দp দূষণ িনয়ntণ পষদেক
পাঠায়। eর পর দূষণ িনয়ntণ পষেদর iি িনয়র িবkমগড় িঝল
পিরদশন কেরন। ২৪ জাnয়াির ২u৬, দূষণ িনয়ntণ পষদ সাuথ
িসিট o পিরেবশ সংগঠেনর নািনেত ডােক। কেয়কিট নানীেত
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পিরেবশকমীরা uপিsত থােকন। ei
নীেচ পশ করা হলঃ

•

•

•

•

নািনর ফেল pাp তথ

aফহাiিজন a াN পাবিলক হলথ) সহ anাnেদর িনেয় eকিট
কিমিট তির কের। ei কিমিট ১৮ ম য িরেপাট দয় তােত বলা
হয়ঃ

pথম নািনেত সাuথ িসিট জানায় য দূষণ িনয়ntণ পষদ
তােদর ১.৩১ eকর জলা বাজােনার জn anমিত দয় o
সজn ১.৪১ eকর নতুন জলাশয় খনন করেত বেল। তারা
সi anসাের জলা বুিজেয়েছ। পরবতীৡ নািনেত সাuথ
িসিট বেল তারা কান জলা বাজায়িন, জলা তমিন আেছ।
e িবষেয় ৮ মাচৡ দূষণ িনয়ntণ পষৡদ anসnান কের রেপাট
দয় য সাuথ িসিটর মেধ কান জলা পেড় নi, জলা
বাজােনা হেয় গেছ। e ছাড়াo দূষণ িনতntণ পষদ জানায়
য ৮ জুলাi ২০০৫-eর eকিট িচিঠেত সাuথ িসিট
দািয়tpাp আিধকািরক ী aসীম বমণ, আi.e.eস- ক
জািনেয়েছ য তারা ১.৩১ eকর জলার ৫০% বুিজেয়
ফেলেছ।
কলকাতা পুরসভার iি নীয়ার িপ ঘাষ নািনেত জানান য
আকাশ থেক নoয়া িবkমগড় িঝেলর য িবsািরত
মানিচt তাঁেদর কােছ আেছ তা থেক দখা যাে য সাuথ
িসিট িবkমগড় িঝেলর aেনকাংশ বুিজেয় ফেলেছ। মৎস
দpরo সাuথ িসিটর কােছ কােছ তথ চেয় পাঠায়। সাuথ
িসিট কােনা িচিঠর জবাব দয়িন।

সাuথ িসিটর সমs িনমাণ কায eখনi বn করেত হেব।
নতুন কের eর পিরেবশ মূল ায়ন করেত হেব।

•

সাuথ িসিট aৈবধভােব িবkমগড় িঝল বুিজেয়েছ, স
জায়গা ফরৎ িদেত হেব। সাuথ িসিটর ৩ o ৪নং টাoয়ার
ভে ফলেত হেব।

•

ei aৈবধ কােজ সহায়তার জn আi e eস আমলা
aসীম বমণ o ামল সরকার o দূষণ িনয়ntণ পষেদর
িদজন িচফ iি িনয়ােরর িবrেd ব বsা িনেত হেব।

•

কলকাতা হাiেকােট ei সংkাn eকিট মামলাo চলেছ
(িরট নং ২০৮৭/২০০৫)। সi মামলােতo uপেরাk
িরেপাটিট দূষণ িনয়ntণ পষদ পশ কেরেছ।

সরকার pামাটারেগা ীর sাথ রkার জn সেচ
শহর জুেড় eখন আবাসন িনমােণর uৎসব চলেছ। aথচ ei
aত াধুিনক unয়েনর মা েব িমেকর িনরাপtার নূ নতম ব বsা
নi। uপেরাk pিতেবদেন eটা পির ার য িতনিট সরকাির
সংsা, যােদর হােত জলাশয় রkার ভার, তারা িলিখত িববৃিত
িদেয় জািনেয়েছ য সাuথ িসিট িবkমগড় িঝেলর aেনকাংশ
বআiিনভােব বুিজেয় ফেলেছ। সরকাির কিমিট বলেছ সমs
িনমাণ কায eখনi বn কচ হেব। eসেবর utের সরকার ধু
িচফ সেkটািরেক িনেয় eকিট কিমিট গঠন কের চুপ কের বেস
আেছ।

দূষণ িনয়ntণ পষদ eo জানায় য ei িনমােণর জn ভারত
সরকােরর পিরেবশ সংkাn uপযুk ছাড়পto সাuথ িসিটর
নi।

সরকােরর িরেপাট ei aৈবধ িনমাণ ভে

•

ফলেত বেলেছ।

ei িবষয় িনেয় চূড়াn িসdাn নবার জn পি মব dষণ িনয়ntণ
পষদ িপ eন রায় (pাkন pা-িভিস, কলকাতা িব িবদ ালয়),
arণাভ মজুমদার (pাkন pধান, aল iিNয়া iনিsিটuট

gেহর ফর
মnন সামিয়কী
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নপচুেনর কkপেথ। ei রকম dবল শিkর gহেক বামন gহ বলা
asাভািবক নয়। মাsারমশাi চুপ কের নেছন দেখ আিম
আরo বেল গলাম, pুেটােক িনেয় নানা সেnহ আেগo িছল।
pুেটা হে সৗরজগেতর eকমাt gহ য তার চাঁদ বা uপgহ
' ারেনর' কkপেথর সােথ তাল িমিলেয়i চলােফরা কের। ফেল
pুেটা ারেনর সােথ মুেখামুিখ aবsান বজায় রেখi মহাকােশ
ঘূণায়মান, যা আমরা পৃিথবী o চাঁেদর kেt ভাবেতi পাির না।
eiসব কারেণi বাধহয় ১৯৩০ সােল যখন pুেটা আিব ত
ৃ হয়
তখন anকার জগেতর রামান দবতার নােম তার মান রাখা
হেয়িছল।

aিমতাভ সন

" দখেল, pুেটার ব াপারটা দখেল?"---মাsারমশাi িজেjস
করেলন। আিম kুd আদার ব াপারী আর মাsারমশাi জাহাজ
(aব i িবদ ার)। আমার আবার জাহােজর খাঁজ নoয়াটা eকটা
নশা আেছ। নশাটা মাsারমশাiেয়র বাৎসেল uসেক যায়।
aবের-সবের তাi মাsারমশাiেয়র বািড় যাi। কত কী বেলন
uিন। eবাের aেনকিদন পের eেসিছ - aেনক pস জেম
গেছ।

তাছাড়াo সmpিত জানা িগেয়েছ য, kiপারেবl নামক য তুষার
বলয় চkাকাের ei সৗরজগেতর চারপােশ ঘুরেছ তার মেধ
আnমািনক ৫ লk য ছােটা ছােটা বstপু আেছ, তােদর
িভতের সবেচেয় ছােটাটা ২০মাiেলর বিশ চoড়া হেলo সবেচেয়
বেড়াটাo eমন িকছু বেড়া নয়। কারণ eেদর মাট ঘেরo pুেটার
যাতায়াত eখন pকাশ পেয় গেছ 'নাসা'র টিলেsাপ মারফৎ।
তুষার বলেয় pুেটার সাথী ' জেন', যার uপgেহর নাম
'গ ািbেয়লা', তার ভর তা pুেটার চেয়o বিশ। eiসব an জ
লkেণর জni িবjানীরা pুেটার gহ uপািধ কেড় িনেয়েছন"।

"বুঝেল, যাদবপুেরর ছেলেমেয়gেলা য মারা গল সটা িপছেন
চেল িগেয় pধান p হেয় দাঁিড়েয়েছ তােদর সmক, বা খুেল
বলেল শািররীক সmক -- আের, dেটা পূণ-বয়s মাnেষর মেধ
শািররীক সmক হ'ল িকনা তা িনেয় p তালার আিম ক?" -মাsারমশাiেয়র kাভ।
সi kাভ pশিমত করেত গাংিটkেলর কথা তুিল। aমিন তাঁর
ব াkল p , "আ া, গাংিটkিলেত খিনgেলা aৈবধ যিদ মেনo
িনi, oi িমকেদর বাঁচােনার চ া চালাব না? --p টা িঠক
p - বাধক নয় ভেব আিম চুপ কের থািক। মাsারমশাiেয়র
sীর দoয়া চােয়র কােপ চুমুক িদi।

মাsারমশাi, " বশ মেন িনলাম" ব' ল eকটা চoড়া হািস
িদেলন। সi হািসেত ছােtর িবjান- বােধর pিত pসংসাসসূচক
eকটা p য় িছল। ফেল, আমার eকটা আpুত ভাব eবং সটা
pলিmত হoয়ার আেগi মাsারমশাiেয়র িকnt -- "সব মেন
িনেলo p িকnt থেকi যাে । কাগেজ যিদ ছাপার ভুল না হয়,
তাহেল i টারnাশনাল a াsTনিমকাল iuিনয়েনর সদs সংখ া
২০০০; তার মেধ ৪৪৩ জন সিদন uপিsত িছেলন eবং তাঁরাo
সবাi oi িসdােn eকমত হেত পােরনিন। ভেব দ ােখা,
কেপােরশেনর ময়র িনমাচন হে বা কান সভায় িসdাn হে
eiভােব -- গণতnt িনেয়i তা p uেঠ যত -- িসিপeমতৃণমূল থাকেল হাতাহািতo হেত পারত! আর সবেচেয় বেড়া কথা
হে , pুেটা 'বামন-gহ' -- eটা িবজঙানীেদর হাত তুেল ভাট
িদেয় িঠক করেত হেব? তাহেল িক বjািনক সত বেল িকছু
নi?"

kিণেকর নীরবতা ভে আবার িতিন বেলন, "িটিভ দেখছ? o,
তা আবার িটিভ দ ােখা না। আিম দখলাম, গেণেশর dধ খাoয়া
িনেয়। বুঝেল। িবjান মে র ক eকজন বলিছেলন --"eসব
'ক ািপলাির a াকশন' --পির ার িবjােনর ব াপার।" আের, স
তা kাস িসেkর িবjান। সাধারণ লাক বুঝেব কী কের? িবjান
িবjান ব' ল চঁচােলi হ'ল? িবjান িক সংsার?"
িঠক eর পর পরi eল pুেটার ধাkা। ধাkা মােন oi
মাsারমশায়i বলেলন, " দখেল, pুেটােক কমন িবjানীরা ভাট
িদেয় বামন gহ কের িদেলন?" আিম oিদেক সদ সদ িবিভn
পt-পিtকায় pকািশত pুেটা িনেয় d-চারেট লখা পেড় ফেলিছ।
eiবাের eকটু মুখ খালার sেযাগ পলাম।

আমার পেk ei p টা বশ ভাির। eেক 'িবjান' তায় 'সত '
জিড়েয় eমন eকটা কিঠন দাশিনক p বিশkণ মাথায় বেয়
বড়ােনা খুবi মুশিকল। খািনকটা হতাশ হেয় বেল ফললাম,
"eেকi বাধহয় বেল gেহর ফর।"

বললাম, "আnজািতক মহাকাশ িবjানীেদর iuিনয়ন
(i টারnাশনাল a াsTনিমকাল iuিনয়ন০ বলেছ য, কান বstেক
gহ হ' ত হ' ল তার dেটা বিশ থাকেত হেব -- pথমত, তােক
যেথ বেড়া বst হ' ত হেব, aথাৎ eমন বেড়া হেত হেব তার
িনজs aিভকেষর টােনi তার বstিপN eকটা গালাকার চহারা
পায়। আর িdতীয়ত, তার িনজs eকটা কkপথ থাকেব, যখােন
স িনেজর রাজা, aথাৎ তার চলার পেথ an কান বst থাকেব
না। আকাের গাল হেলo pুেটা িকnt pিতেবশীেদর শাসন করেত
পাের না, uেl নপচুেনর aিভকষজ বেলর টােন pুেটা ঢুেক পেড়
মnন সামিয়কী

আমার দীঘ াস মাsারমশাiেয়র u িকত হািসেত চাপা পেড়
গল।
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