
সংেযাজনী ৫ 
েদাবাঁিদর eকিট পািরবািরক বংশলিতকা 

 
পdা পাt  

(pয়াত sামী িবেনাদ পােtর েরকেডড বগা, জিম িছল ২ িবঘা ৫ কাঠা। মািলক aেধক দােম জিম িবিk কেরেছ, তা েথেক পুt ামাপদ ১০ কাঠা িকেনেছন। 
িকnt টাকার aভােব েরিজিsT হয়িন। ৫ কাঠা জিম পdা পাt েপেয়েছন। বািকটা ১ জন ভােগ েপেয়েছ। পdা পােtর ৭ েছেল o ৭ েমেয়। েমেয়েদর িবেয় হেয় 
েগেছ।) 
  
aিজত পাt 
পিরবাের েমাট সদs ৮। 
৫ জন েখেতর কাজ 
কের। ৩০ বছর আেগ 
েদাবঁািদর েশষ মাথায় 
চেল েগেছন। িনেজর ১০ 
কাঠা বাst, কাগজ েনi। 
েপশা: েখতমজুির। ১৮-
১৯ বছর ধের ভােগ ১০-
১৫ কাঠা চাষ, মািলক 
েবড়ােবিড়র ভিব েঘাষ। 
মােঠ মাছ ধরাo েপশা। 

কাশীনাথ পাt 
stী মৃত। ২ 
পুt o eক 
পুtবধূ সবাi 
চােষর কাজ 
কের। eক 
কnা চােষর 
কােজ সাহায  
কের।  

sগত েঘটঁ ুপাt 
stী িবজয়া পাt।  
gােমর েশষ pােn ঘর 
কেরেছন। েপশা 
েখতমজুির, মাছ ধরা o 
শাক-শামুক েতালা।  
২ পুt o eক পুtবধূ। 
েছােটা েছেল নবম 
ে ণীেত পেড়। বেড়া 
েছেল ভােগ ১৬ কাঠায় 
চাষ করেতন জয়েমাlার 
মােঠ।   

বামাপদ পাt 
stী সনকা  
েখতমজুির 
কেরন।  ৪-৫ 
বছর হল 
বামাপদ চােষর 
কাজ করেত 
পােরন না।  
৩ েমেয় o eক 
েছেল sুেল 
পেড়। 

ামাপদ পাt 
stী aপণা েখতমজুর। 
৪ পুt। বেড়া েছেল, 
১৫ বছর বয়স, 
শািড়র ফুল নকশার 
কাজ িশখেছ। েমজ 
েছেলর ১৩ বছর 
বয়স, প ম ে ণী 
aবিধ পেড়েছ, eখন 
েবকার। আর d’জন 
চতুথ o প ম 
ে ণীেত পড়েছ।  

িনরাপদ পাt 
stী লতা সহ d’জেনi 
েখতমজুর। ২ েমেয় 
eক েছেল। dজেনi 
পড়েছ। িনজs জিম 
আড়াi কাঠা 
িকেনেছন, সােড় চার 
হাজার টাকা 
িদেয়েছন, দিলল 
েনi।  

sশাn পাt 
stী েজ াৎsা 
ঘেরi থােক। 
েছেল eক 
বছেরর। িনেজ 
েখতমজুির 
কেরন।  
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সংেযাজনী ৬ 
জিম িদেত aিন কু কষৃকেদর aিধগৃহীত জিমর পিরমাণ 

 

৫ িট েমৗজায় েমাট ৭৮৯ জন চাষী জিম িদেত aিন কু বেল 
আদালেত হলফনামা েপশ কেরেছ ৯ জাnয়াির ২০০৭। তার 
মেধ  ৭৩০ জন (৯২.৫%)-eর ৩.৩ িবঘা বা তার কম জিম 
aিধগৃহীত eলাকায় পেড়েছ।  
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৫িট েমৗজায় ৭৮৯ জন চাষী, যােদর জিম aিধগৃহীত হেয়েছ, 
জিম িদেত aিন ুক জািনেয় ৯ জাnয়াির ২০০৭ আদালেত 
হলফনামা েপশ কের। তােদর মেধ  ৭৩০ জন (৯২.৫%)-eর 
eক eকর বা তার কম জিম aিধগৃহীত হেয়েছ। eকর pিত 
গেড় দশ লাখ কের েমাট kিতপূরণ ধরেল eেদর pায় ৩০% 
kিতপূরণ েপেত পাের ১ লাখ টাকারo কম, পরবতী ১৫% 
েপেত পাের ১-২ লােখর মেধ , আেরা ১৫% েপেত পাের  ২-৩ 
লােখর মেধ । মাt ১০% েপেত পাের ৩-৪ লােখর মেধ । ৬% 
েপেত পাের ৪-৫ লােখর মেধ । 

aিধগৃহীত জিমর পিরমাণ (eকর) তথ সtূ : uৎস মাnষ, িবেশষ েkাড়পt, জলুাi ২০০৭। 

চা
ষী
র 
সং
খ
া 
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সংেযাজনী ৭ 
সমীkায় pাp েদাবাঁিদর েখতমজুরেদর তািলকা 

 
kম 
 

utরদাতার নাম (বয়স) পিরবােরর 
েমাট সদs 

িশl িনগম জিম েনoয়ার আেগ পিরবােরর 
কমkম সদsেদর নাম (বয়স) eবং  
েপশা/কাজ 

িশl িনগম জিম েনoয়ার পের কমkম 
সদেsর েপশা/কাজ 

সাধারণ 
মnব  

১ েমঘনাদ মtী (৩২) ৫ েমঘনাদ (৩২), েখতমজিুর  
rমা (২৫), েখতমজিুর 
eবং েপৗেন d’িবঘা ভাগচাষ 

ভাগচাষ ১ িবঘা 
েখতমজুির দূেরর মােঠ 

কাজ খুব 
কেম েগেছ। 

২ সমীর মtী (৪০) ৬ সমীর (৪০), েখতমজুির 
প ী (৩৩), েখতমজুির 

Tাkর চালায় 
েখতমজুির মােস ১৫ িদন 

কাজ খুব 
কেম েগেছ। 

৩ মদন দাস (৩২) ৪ মদন (৩২), েখতমজুির 
পূিণমা (২৬), েখতমজুির 
eবং ১০ কাঠায় ভাগচাষ 

ভােগর জিম চেল েগেছ 
েখতমজুির 

কাজ খুব 
কেম েগেছ। 

৪ বাপন িদগর (১৮) ১৩ বাপন (১৮), েখতমজিুর 
কণ (৪০), েখতমজিুর 
pিতমা (৩২), েখতমজুির 
চতািল (১৫), েখতমজিুর 
রণ (৩৮), েখতমজুির 
জয়nী (৩১), েখতমজিুর 
sখেদব (৬০), েখতমজিুর 
সn া (৫৩), েখতমজুির 

ভাগচাষটা আেছ 
েখতমজুিরর কাজ pায় েনi 

pচুর 
বnিক 
েদনা। 
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aেশাক (৩৬), েখতমজিুর 
িবকাশ (৩৪), েখতমজিুর 
sজাতা (৩০), েখতমজিুর 
eবং সকেল িমেল ৯ িবঘা ভাগচাষ 

৫ নব িদগর (৩০) ৩ নব (৩০), েখতমজিুর 
কালী (২৫), েখতমজুির 
আড়াi িবঘা ভাগচাষ 

১ িবঘা ভাগচাষ, বািক জিম চেল েগেছ 
েখতমজুির দূেরর মােঠ   

কাজ খুব 
কেম েগেছ। 
pচুর বnিক 
েদনা। 

৬ সনাতন মtী (৪৮) ১০ সনাতন (৪৮), েখতমজুির eবং ১০ িবঘা 
ভাগচাষ 
ামাপদ (৪৬), মােছর ব বসা 

েশফালী (৪২), েখতমজুির 
pশাn (২২), কােঠর কাজ 
দীপািল (৪০), েখতমজিুর 

সনাতেনর ভােগর জিম চেল েগেছ 
েখতমজুির ant 
েছেল নীলকাn (১৮) o  
ীকাn (১৭) eখন iেলকিTেকর কাজ 

িশখেছ 

িকছু িকছ ু
ধার-বnক। 

৭ ভুবন মtী (৬৫) ৩ ভুবন (৬৫), ৩ িবঘা বগা (েরকেডড) চাষ 
লk (২২), কারখানায় গাড 

ভুবেনর কাজ েনi 
 

২লk টাকা 
kিতপূরণ 
েপেয়েছ। 

৮ মনসা মtী (৩৫) ৪ মনসা (৩৫), েখতমজিুর 
র না (৩০), েখতমজিুর 
সােহব (১৭), েখতমজুির  

েখতমজুির দূেরর মােঠ   কাজ কেম 
েগেছ। 

৯ চNী পাt (৫৩) ৯ চNী (৫৩), েখতমজুির, িনেজর ১০ কাঠা 
জিম eবং আরo ১০ কাঠা ভাগচাষ 

চNীর িনেজর o ভােগর জিম চেল েগেছ, 
চককািলকাবুিড়েত েখতমজিুর 

চNী 
kিতপূরণ 

৩৭ 



(েরকেডড) 
মায়া (৪৬), েখতমজুির 
লালু (২০), েখতমজিুর 
snর (১৮), েখতমজুির  
শিk (২২), েখতমজিুর 
িচnা (১৫), েখতমজুির 
pিতমা (৩০), েখতমজিুর 
লkী (১৮), েখতমজুির 

anেদর কাজ pায় েনi  পায়িন। 

১০ িনধন দাস (৫০) ৪ িনধন (৫০), েখতমজুির eবং ভাগচাষ  
২-৩ িবঘা 
ম ু (৪৬), েখতমজুির 
িবকাশ (২৫), েখতমজিুর 
aসীমা (২০), েখতমজুির 

ভাগচাষ বn, কাজ pায় েনi 
দূের িগেয় al েখতমজিুর 

ধারেদনা 
হে । 

১১ কাশীনাথ পাt (৬০) ৪ কাশীনাথ (৬০), েখতমজুির 
সীতারাম (২০), েখতমজিুর 
নয়ন (১৮), েখতমজিুর 
লkী (১৮), চােষ সহায়তা 

দূেরর মােঠ al কাজ, aিনয়িমত ধারেদনা 
হে । 

১২ হাr পাt ৬ হাr (৪৫), েখতমজিুর eবং ৩-৪ িবঘা 
ভাগচাষ বাiেরর মােঠ 
বাণী (৪২), েখতমজুির 
েছাটু (২০), েখতমজুির 

eখন সবটাi বাiেরর মােঠ 
েখতমজুির ৩০ টাকা েরােজ 

ধারেদনা 
হে । 
 

১৩ েনপাল পাt (৫০) ৫ েনপাল (৫০), েখতমজুির 
িশখা (৪২), েখতমজিুর 

aেনক দূের al কাজ গয়না, থালা 
বnেক। 

৩৮ 



মীনাkী (১৫), েখতমজিুর 
১৪ রেমশ মtী (৩০) ৫ রেমশ (৩০), েখতমজিুর 

চnনা (২৫), েখতমজিুর 
েখতমজুির দূেরর মােঠ   কাজ 

সামাn। 
১৫  িব নাথ মtী (৪৮) ৪ িব নাথ (৪৮), িনেজর েদড় িবঘা eবং ৪ 

িবঘা ২০ বছর ধের ভাগচাষ 
ছিব (৪২), চাষ 
uদয় (২৩), চাষ 
পলাশ (২০), পা ােব েসানার েদাকােন 
কাজ 

চােষর কাজ কেম েগেছ বগা 
েরকেডর 
দরখাs 
কেরেছন। 

১৬ কমল মtী (৫৫) ৮ কমল (৫৫), ৪ িবঘা (েরকেডড) ভাগচাষ 
আhাদী (৪৫), চাষ o েখতমজুির  
েসামনাথ (২৫), চাষ o েখতমজিুর 
েদবদাস (২২), চাষ o েখতমজুির 
বা ু (১৮), চাষ o েখতমজুির 

চােষর জিম চেল েগেছ 
সামাn েখতমজুির 

১.৫লk 
টাকা 
kিতপূরণ 
েপেয়েছন। 

১৭ sধn দাস (২৫) ৫ বnনা (৪০), েখতমজুির 
sধn (২৫), েদড় িবঘা ভাগচাষ o 
েখতমজুির 
শবরী (২০), েখতমজুির 

েমেয়েদর কাজ রেয়েছ দূেরর মােঠ গয়না 
বnেক 
েগেছ। 

১৮ কlনা ধীবর (৪৫) ৬ কlনা (৪৫), ২৫কাঠা ভাগচাষ o 
েখতমজুির 
sশীল (২৫), েখতমজুির 
পাবতী (২৩), েখতমজুির 

ভাগচােষর জিম চেল েগেছ 
সামাn েখতমজুির 

ধারেদনা 
হে । 
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সেnাষী (২৭), েখতমজুির 
তাপস (৩০), েখতমজিুর 
 

১৯ ামলী মtী (২২) ৫ aিজত (৩০), েখতমজিুর o মােছর 
ব বসা 
ামলী (২২), েখতমজিুর 

সামাn েখতমজুির aবsা 
খারাপ। 

২০ জয়nী দাস (৩০) ৪ ধীেরন (৩৮), েখতমজুির eবং ২িবঘা 
ভাগচাষ 
জয়nী (৩০), েখতমজুির 

জয়nীর কম মজুিরেত েখতমজুির কােনর dল 
বnেক। 

২১ ামাপদ পাt (৩৬) ৬ ামাপদ (৩৬), Tাkর চালােনা, ১০ কাঠা 
িনেজর চাষ eবং     ৫-৬িবঘা ভাগচাষ 
aপণা (৩০), েখতমজুির 

ামাপদ ১০ কাঠা িনেজর চাষ, েছােটা 
েদাকান 
aপণা সামাn েখতমজুির 

িজিনসপt 
বnেক 
েদাকােনর 
জn। 

২২ সনকা পাt (৩০) ৭ সনকা (৩০), ৪কাঠা ভাগচাষ eবং 
েখতমজুির 
 

কম মজুিরেত েখতমজিুর কাজ কেম 
েগেছ। 

২৩ লতা পাt (২৮) ৬ িনরাপদ পাt (৩২), ২িবঘা ভাগচাষ, 
িনেজর আড়াi কাঠা, Tাkর চালােনা eবং 
েখতমজুির 
লতা (২৮), েখতমজিুর 

চাষ েনi 
দূেরর মােঠ সামাn েখতমজুির 

কাজ কেম 
েগেছ। 

২৪ sশাn পাt (২৩) ৩ sশাn (২৩), েখতমজিুর 
েজ াৎsা (১৮), েখতমজিুর 

সামাn েখতমজুির কাজ খুব 
কেম েঘেছ। 
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২৫ ভারতী দাস (৩৮) ৭ িবজয় দাস (৪৩), িবঘা খােনক ভাগচাষ 
eবং েখতমজুির 
ভারতী (৩৮), েখতমজিুর 
আhাদী (২০), েখতমজুির 

েমেয়েদর সামাn েরায়ার কাজ aবsা 
খারাপ। 

২৬ রাধারাণী দাস (৩৫) ৫ pশাn (৩৯), েখতমজুির 
রাধারাণী (৩৫), েখতমজিুর 

কাজ pায় েনi সংসার 
চলেছ না। 

২৭ সমর বাগাল (২৪) ৯ সমর (২৪) 
মামিণ (১৯) 
শ রী (৫০) 
েজ াৎsা (৩০), সকেল িমেল  
১৩-১৪িবঘা ভাগচাষ 

ভাগচাষ বn 
dজেনর েখতমজুির 

aবsা 
খারা। 

২৮ sপন মািলক (৪৫) ২ sপন (৪৫), েখতমজুির 
িশখা (৪০), েখতমজিুর 

সামাn েখতমজুির aবsা 
খারাপ। 

২৯ সূযকাn মtী (৭৯) ২ সূযকাn (৭৯), oঝা িহেসেব ঝাড়ফঁুক 
কেরন 

কাজ কম েকানরকম 
চলেছ। 

৩০ pশাn দাস (৩৮) ৪ pশাn (৩৮) 
িবজলী (৩০) 
েদড়-d’িবঘা ভাগচাষ 

ভােগর জিম েনi 
িবজলীর সামাn েখতমজুির 

rেপার 
িজিনস 
বnেক। 

৩১ কপুরা মািলক (৫৫) ২ কপুরা (৫৫), শাক-শামুক-gগিল সংgহ 
কের িবিk 

সংgহ কেম েগেছ aবsা 
খারাপ। 

৩২ কমল বরাগী (৪৫) ৯ কমল (৪৫), আড়াi িবঘা ভাগচাষ 
মিলনা (৩৮), েখতমজিুর 

stী eখন ধান riেত যাে ন aবsা 
খারাপ। 
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বাবলু (২৫), েখতমজুির 
রাজু (২৩), েখতমজিুর 
aেশাক (২২), েখতমজুির 

৩৩ স টু েকাটাল (৩৫) ৩ স টু (৩৫), রাজিমিst 
দূগা (৩১), েখতমজুির 

রাজিমিstর কাজ aবsা 
eকরকম। 

৩৪ ম টু েকাটাল (২৮) ৫ ম টু (২৮), েখতমজুির 
গীতা (২৪), েখতমজিুর 

aিনয়িমত প াে ডেলর কাজ ধারেদনা 
হে । 

৩৫ িবলু মtী (৩২) ৫ িবলু (৩২), ভ ান চালােনা েরশন েদাকােন aিনয়িমত কাজ 
stী কিবতা (২৭) ধান riেত যাে ন 
দূেরর মােঠ 

ভ ান িবিk 
হেয় েগেছ। 

৩৬ তারাপদ মtী (৬৫) ৮ তারাপদ (৬০), ভােগ চাষ eবং 
েখতমজুির 
আরিত (৪৫), েখতমজুির 
চNী (২৪), েখতমজিুর o ভ ান চালােনা 
সনকা (২০), েখতমজুির 

েমেয়রা সামাn েখতমজুির aবsা 
খারাপ। 
 

৩৭ কানাi সদার (৭৪) ৯ কানাi (৭৪), ১০ িবঘা ভাগচাষ  
skমার (২৬) o নীিতশ (২২) 
utরpেদেশ েসানা পািলেশর কাজ  

৩ িবঘা নদীর িভতের ভাগচাষ চাষ কেম 
েগেছ। 

৩৮ রি ৎ মািলক ৮ stী o েছেলেক িনেয় ৬ িবঘা ভাগচাষ হিরপােল aিনয়িমত জনমজুেরর কাজ  গয়না, 
বাসন 
বnেক 
েগেছ। 
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৩৯ আনn দাস (৪৬) ৬ আনn (৪৬), েখতমজিুর 
কাজল (৩০), েখতমজিুর  

সামাn েরায়ার কাজ aবsা 
খারাপ। 

৪০ ীকাn মািলক (৩৫) ৫ ীকাn (৩৫)  
মিlকা (২৯)  
dজেন িমেল ১০ কাঠা ভাগচাষ eবং 
েখতমজুির 

দূেরর মােঠ সামাn েখতমজুির েসানার dল, 
কঁাসার 
কলিস 
বnেক। 

৪১ শmু দাস (২৬) ৭ বাদল (৬০), েখতমজিুর 
শmু (২৬), েখতমজিুর  
eবং ভ ানচালােনা 
ভারতী (২২), েখতমজিুর 

হিরপাল থানায় সামাn কাজ গয়না 
বnেক। 

৪২ aিজত পাt (৫০) ৮ পিরবাের ৫ জন েখতমজুির eবং ১০-১৫ 
কাঠা ভাগচাষ 

২ জন সামাn েখতমজুির ধার-বnক 
হে । 

৪৩ aলক মtী (২৪) ৪ stী সহ ১০ কাঠা ভাগচাষ eবং েখতমজুির ডানkিনর কােছ েরািলং িমেল কাজ aবsা 
খারাপ। 

৪৪ লkণ দাস (২১) ৪ মা, দাদা, েবান o িনেজ েখতমজিুর eবং 
আড়াi িবঘা ভাগচাষ  

দূেরর মােঠ মােঝ-মেধ  কাজ ধার-েদনা 
হে । 

৪৫ যািমনী খামাr (৪৭) ৪ stী o িনেজ ১৮ কাঠা ভাগচাষ eবং 
িনেজ Tাkর চালােনা 

সামাn Tাkর চালােনার কাজ 
বােজেমিলয়ায়, মােঝ-মেধ  গাছ কাটার 
কাজ 

আয় খুব 
কেম েগেছ। 

৪৬ ামল মtী (৪০) ৫ stী েখতমজুির 
িনেজ িমিন চালােনা 

stী সামাn ধান েরায়ার কাজ  pায় 
েবকার। 

৪৭ েদবদাস মtী (২৩) ৩ িনেজ েখতমজিুর o iেলিkTেকর কাজ stী eখন দূেরর মােঠ েখতমজুির গয়না 
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বnেক। 
৪৮ arপদ হাজারী (২৭) ৬ িদিদ, stী o িনেজ েখতমজিুর কাজ আেগর eক-চতুথাংশ ধারেদনা 

হে । 
৪৯ েগৗতম পাt (২২) ৪ ১৬ কাঠা ভাগচাষ, েখতমজুির, গাছ কাটা 

o মাছ ধরা 
টুকটাক কাজ aবsা 

খারাপ। 
৫০ pশাn দাস (৪৬) ৫ pশাn (৪৬), েখতমজিুর o মাছ ধরা 

রাধারাণী (৪০), েখতমজুির 
দূেরর মােঠ আেগর aেধেকর কম কাজ গয়না 

বnেক। 
৫১ েসামনাথ মtী (২৩) ৪ েসামনাথ (২৩), েখতমজুির o কারখানায় 

িঠকা কাজ 
ঝুmা (২১), েখতমজিুর 

দূেরর aিনয়িমত কাজ ধার বnক 
হে । 

৫২ pফুl দাস (৫০) ৫ pফুl (৫০), সামাn ভাগচাষ o ঘরামীর 
কাজ 
ভবানী (৪২), েখতমজুির 
িনিখল (১৮), েখতমজুির 

দূের সামাn েরায়ার কাজ rেপার 
িজিনস 
বnেক। 

৫৩ হিরপদ মtী (৩৮) ৫ হিরপদ (৩৮) ৪ িবঘা ভাগচাষ eবং 
েখতমজুির 
মামিণ (৩০), েখতমজিুর 

সামাn েখতমজুির কােনর dল 
বnেক। 

৫৪ িবকাশ খামাr (৩২) ৪ িবকাশ (৩২), েখতমজিুর 
পুতুল (২৭), েখতমজিুর 

দূের সামাn েরায়ার কাজ aবsা 
খারাপ। 

৫৫ পd হাজারী (৬৫) ৬ a পুদ (৪৫), েখতমজুির কাজ pায় েনi aবsা 
খারাপ। 

৫৬ দীপক খামাr (২৮) ৪ দীপক (২৮), েখতমজিুর দূের সামাn েরায়ার কাজ aবsা 
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বুিন (২৩), েখতমজিুর খারাপ। 
৫৭ মািণক মািলক (৩৫) ৪ মািণক (৩৫), েখতমজুির টাটার pেজেk কাজ aবsা 

েমাটামুিট। 
৫৮  dলাল দাস (২৩) ৫ aিণমা দাস (৩৬), েখতমজিুর 

dলাল দাস (২৩), েখতমজিুর 
কাজ pায় েনi aবsা 

খারাপ। 
৫৯ pশাn পাt (৩৭) ৫ সীমn (৪০), ব বসা 

pশাn (৩৭), েখতমজুির eবং ভাগচাষ 
ব বসা aবsা 

ভােলা 
৬০  লকাi দাস (৩১) ৪ িনেজ stী সহ েখতমজুির দূের সামাn েখতমজিুর aবsা 

খারাপ। 
৬১ ভরত দাস (৪০) ৫ িনেজ stী সহ েখতমজুির 

 
কাজ pায় েনi ধারেদনা 

হে । 
৬২ মদন দাস (৩৭) ৫ িনেজ stী সহ েখতমজুির কাজ pায় েনi  aবsা 

খারাপ। 
 
 
ei সারণী েথেক েদাবঁািদ gােমর pিতিট ঘর তথা pিতিট পিরবােরর আিথক aবsা --- িশl িনগম জিম aিধgহণ করার আেগ কী িছল eবং 

িশl িনগম জিম aিধgহণ করার eগােরা মাস পের েকাথায় eেস দঁািড়েয়েছ --- িকছুটা তথ গতভােব জানা যাে । সমীkা করার আেগ eখানকার 
মাnেষর কােছ আমরা েনিছলাম, েদাবঁািদ gােম েমাট ৯০িট ঘর, pায় ৩০০ জন কােজর মাnষ eবং তােদর মেধ  pায় ১৪০ জন মিহলা। আমরা 
আমােদর সমীkার p মালা িনেয় pিতিট ঘেরi যাoয়ার েচ া কেরিছ। িকnt েসi সময় িকছু ঘর বn িছল, িকছু ঘের p gিলর utর েদoয়ার 
মেতা মাnষ uপিsত িছল না। তাছাড়া, oiসময় ধান েরায়ার কাজ r হেয় িগেয়িছল, তাi ঘেরর মিহলােদর aেনেকi েভাের uেঠ দূেরর মােঠ 
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কােজ চেল েযত। ফেল তােদর েপেত িকছুটা asিবধা হেয়েছ। eসেtto gামিটর সামিgক pিতিনিধtমূলক বিশ  o বkব  আমরা সংgহ করেত 
েপেরিছ বেলi আমােদর মেন হেয়েছ। সারণী েথেক আমরা যা েদখেত পাি , পেয় ট আকাের বলেল তা eiরকম :   

   
• েমাট ৬২িট পিরবােরর ১৬৮ জন টাটার পঁািচল েতালার আেগ aথ uপাজেনর জn কাজ করত। 
• ei কােজর েবিশরভাগটাi িছল েখতমজুেরর কাজ। 
• েখতমজুেরর কাজ কেরo aেনক পিরবারi িকছু জিম ভােগ বা িঠকায় িনেয় চাষ কের eেসেছ। pিত বছর িনিদ  ফসেলর জn 

িবিভn মািলেকর জিম ভােগ েনoয়া হেয়েছ। eকi মািলেকর জিম বছর বছর চাষ করার নিজর ei gােম কম িছল। 
• পাশাপািশ রেয়েছ চােষর সে  সংি  an কাজ, েযমন, Tাkর (পাoয়ার িটলার) চালােনা, িমিন িডপ িটuবoেয়ল চালােনা, সাiেকল-

ভ ান চালােনা, মাছ ধরা o িবিk করা, শাকসিb o শামুক-gগিল সংgহ কের িবিk করা, iত ািদ। 
• চাষ eবং eiসব কােজর pায় পুেরাটাi িছল gােমর লােগায়া জিমেত, েযখােন eখন পঁািচল uেঠ েগেছ। 
• ঘেরর লােগায়া জিমেত হoয়ায় pেত ক পিরবােরর মিহলারা --- eমনিক সদ  বেড়া হoয়া pায় pিতিট েছেলেমেয় --- চােষর কােজ 

সরাসির aংশgহণ কের eেসেছ। 
• টাটার পঁািচল েতালার পের aিধকাংশ কমরত পুrষ o মিহলা েবকার aথবা আধা-েবকাের পিরণত হেয়েছ। 
• িদনমজুিরর oপর িনভরশীল হoয়ায় pায় pেত ক পিরবার গয়না o বাসনপt বnেক জমা েরেখ sেদ টাকা ধার িনেয় সংসার চালােত 

বাধ  হে ।   
 
 
 
 
 

৪৬ 


