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১৮৯৪ সােলর জিম aিধgহণ আiন আজেকর িদেন কতখািন aচল, কতখািন তা 
gামসমােজর eক িবপুল জনসমি র েবঁেচ থাকার aিধকারেক েবমালুম েকেড় 
িনে , িস ুেরর গত eক বছেরর আেnালন তা েচােখ আঙুল িদেয় েদিখেয় 
িদেয়েছ। eকথা আেnালেনর পেk-িবপেk দঁািড়েয় থাকা সমs শিki     
েকান-না-েকানভােব sীকার কেরেছ। িকnt েযভােব aিধgহেণর pে  জিমর 
মািলকেদর সmিতর িবষয়িট িনেয় সরকার, বেড়া িমিডয়া eবং রাজৈনিতক 
দলgিল কথা বেলেছ, নিথভুk-aনিথভুk ভাগচাষী eবং ভূিমহীন চাষীেদর 
সmিত বা গণতািntক aিধকােরর p িটেক েমােটi েসভােব আমল েদoয়া হয়িন। 

বািক েথেকেছ আিথক kিতপূরেণর p । oi বজনীয় আiেনর িনিরেখ 
kিতপূরণ েদoয়ার িবষয়িটo যেথ  িব ািn o ািn সৃি  করেত েপেরেছ। 
কারণ, gােম েক pকৃত চাষী, েক কতখািন ফসল ফলায়, সমৃিd আেন, সmদ 
সৃি  কের, আর কার হােত ‘চাষী’-র তকমায় জিমর pত k, পেরাk বা কাযত 
st রেয়েছ, তা িনেয় pকৃত সত  u ঘািটত হয়িন। সত  u ঘাটেনর তক-
িবতেক ল া ড ম াপ, ল া ড ব া , eমনিক সােভ-েস  লেমে টর কথাo eেসেছ। 
জিম aিধgহেণ uদ ত সরকার েসসেবর যথাথতা asীকারo কেরিন। িকnt 
‘unয়ন’-eর যুেdর মেতা জrির সােজা রেব, সবi চাপা পেড় েগেছ। 

আমরা েসi চাপা-পড়া-বাsবতার আনােচ-কানােচ িকছুটা খুেঁজ িফরিছ 
সত েক। জািন সবটা আমােদর মেতা েছােটা uেদ ােগ s  হেয় uঠেব না। িকnt 
েছােটা েছােটা uেদ াগ ছাড়া িক সহমমী িনিবড় o আnিরক anসnান সmব? 

িস ুেরর aিধগহৃীত a েলর সব ক’িট েমৗজায় আমরা েপঁৗছােত পািরিন। েয 
ক’িট gােম আমরা সমীkার কাজ চািলেয়িছ, তার মেধ  েদাবঁািদর pায় pিতিট 
ঘের িনিদ  p মালার িভিtেত আমরা কথা বেলিছ। ভূিমহীনেদর d’িট gাম, 
েদাবঁািদ o riদাসপাড়ায় আমরা eর আেগ গতবছর েসেpmর মােসo 
িগেয়িছলাম। জিমর মািলক চাষীেদর aবsান বুঝেত িগেয় ভূিমহীনেদর সামািজক 
o aথৈনিতক ভূিমকা েবাঝার তািগদ আমরা anভব কেরিছ। েসiিদক েথেক 
আমরা আমােদর েবাঝাপড়ার eকটা সামিgকতা aজন করেত েচেয়িছ। আর 
লাভ কেরিছ জিম aিধgহেণর ফেল gামসমােজর িবিভn sের িবিভn মাtায় ঘেট 
যাoয়া aপূরণীয় kিত সmেক eক uপলিb। 



 

ei সমীkায় aংশ িনেয়েছন pশাn হালদার, রঘু জানা, আিশস মুখািজ, 
anপম দাস aিধকারী, ভpিতম রায়েচৗধিুর, মুহাmাদ েহলালuিdন, aিমতা 
সাnাল, িজেতন নnী, শমীক সরকার, জয়n ভTাচায, aিনতা মুখািজ eবং 
নীলকমল েবরা। সমীkার ei pিতেবদনমূলক দিললিট স িলত কেরেছন aিমতা 
সাnাল, িজেতন নnী o শমীক সরকার। 

আমরা েদেখিছ, িস ুের চাষেক িঘের জিমর মািলক চাষী, নিথভুk-aনিথভুk 
বগাদার, ভূিমহীন েখতমজুর eবং egিলর নানান িম -aবsান বা জট রেয়েছ। 
pেত কিট sের রেয়েছ aথৈনিতক sােথর নানান রকম েঝঁাক o িভnতা। সবটা 
িমেল eকটা আেnালন দানা েবঁেধেছ। আবার সবরকম sাথ েজাটবd হেয় eকটা 
গণআেnালন গেড় oঠার েkেt sানীয় সমােজর িভতের o বাiের েদখা িদেয়েছ 
কতরকমi না pিতkলতা। eিদক েথেক ei সমীkা আমােদর eকটা    
aধ য়ন-pিkয়াo বেট। 

 
১৬ আগs ২০০৭                সmাদক, মnন সামিয়কী   

  
  

 
 
 
 
 
 
েযসব সংেযাজনী eেত রেয়েছ : 
 

১. টীকা o সংjা 
২. িস ুের িবঘা pিত চােষর খরচ o আেয়র গড়পরতা িহেসব 
৩. েদাবঁািদ gােমর eক aনিথভুk ভাগচাষীর বগা েরকেডর জn আেবদনপt 
৪. িস ুের জাতপাত o গড়পরতা আিথক aবsা 
৫. েদাবঁািদর eকিট পািরবািরক বংশলিতকা 
৬. জিম িদেত aিন ুক কৃষকেদর aিধগৃহীত জিমর পিরমাণ 
৭. সমীkায় pাp েদাবঁািদর েখতমজুরেদর তািলকা 
 
 
 

েদাবাঁিদ েথেক r … 
 
ক’পুrষ আেগ, কীভােব eখােন বসবাস r হেয়িছল কােরারi pায় মেন 
েনi। তেব pবীণেদর sৃিতেত আবছা আভাষ িকছু পাoয়া যায়। বষীয়ান 
েখতমজুর তারাপদ মtীর কথায় জানা যায় : pায় ২০০ বছর আেগ 
পি েমর িদক েথেক eেসিছল পূবপুrেষরা, চঁাদািবল বেল eকটা জায়গা 
িছল। ঠাkদা িছেলন রামগেড়র রাজার দােরায়ান। তারপর দল েবঁেধ 
eখােন চােষর কাজ করেত eেস সব রেয় েগল, বাসা বঁাধল eখােন ei 
বঁােধর oপর eেস। চারিদেক চােষর মাঠ, মােঝ বাuিরেদর gাম েদাবঁািদ। 

কামারkN ু েsশন েথেক িস েুরর েTকার-চলা রাsা েবড়ােবিড় বাজার 
হেয় আসেছ েদাবঁািদ। টাটার কারখানার পঁািচল r হoয়ার পর েসi 
aংেশ রাsাটায় সদ  িপচঢালা হেয়িছল। িপচঢালা রাsার গােয় েযখান 
েথেক েদাবঁািদ gামটা r, দিkণ িদেকর েসi aংেশi আিদ বসবাস r 
হেয়িছল বাuিরেদর। কেয়কপrুেষ জনসংখ া েবেড়েছ, পরবতী pজেnর 
মাnষ kমশ utেরর িদেক িডিভিসর বঁােধর oপর uেঠ eেসেছ। িপছেন 
জুলিকয়া খাল, oপাের জয়েমাlা আর eপাের েদাবঁািদ িনেয় eকটা gাম 
প ােয়ত, তার eকজনi প ােয়ত সদs skমার পািখরা, থােকন 
জয়েমাlা পািখরাপাড়ায়। েদাবঁািদ gােমর গা-েঘঁেস uেঠেছ টাটার pেজেkর 
uঁচু পঁািচল। েদাবঁািদ pাiমাির sুেলর পাশ েথেক দিkণ-পূব েকােণ ei 
পঁািচেলর েভতের pায় ৩৫০ িমটার দূের েদখা যায় শান আর লােগায়া 
আ ম। eখন তা aিধগৃহীত eলাকার anগত। ক’মাস আেগ েযিদন 
আটষিT বছেরর েখতমজুর রমণী িবমলা খামাr মারা েগেলন, েছেলরা 
যাি ল ঐ শােন েপাড়ােত। pশাসেনর বাধা েপেয় লাশ েগল 
েশoড়াফিুল শােন।  
 gােমর েপছনিদক ছুঁেয় টাটার পঁািচল চেল েগেছ জুলিকয়া খােলর ধার 
েঘঁেষ, েসাজা দূগাপুর ekেpসoেয় পযn। আবার খােলর oপার িদেয় 
তার গা বরাবর পঁািচল। ei জুলিকয়া খােলর eকপােশ কানা নদী, an 
পােশ িঘয়া নদী। িডিভিসর বানােনা ei খােলর গা িদেয় বঁাধo িছল 
dিদেক। েসi বঁাধেক েকেট িদেয় ei খালেক ৮০ ফটু চoড়া বানােনা 
হেয়েছ েদাবঁািদর লােগায়া aংেশ। আবার ekেpসoেয়র কােছর aংেশ, 

৩ 



 

েযখােন খাল aেনক চoড়া িছল, েসখানটােত বাড়িত ps বুিজেয় েফলা 
হেয়েছ। oটা eমনভােব সংsার করা হে  যােত টাটার pেজেkর জn 
জল িনেয় আসা যায়। ei খােলর গা িদেয়i েবশ ক’িট বেড়া বেড়া পুkর 
িছল। েসসব পেড় েগেছ aিধগৃহীত aংেশ। সব বুিজেয় েদoয়া হেয়েছ। 
বষায় েসসব পkুর আর খােল মাছ আসেতা pচুর। আি ন কািতক মােস, 
যখন মােঠর কাজ আর থােক না, তখন ei মাছ ধের চলত েদাবঁািদর 
মাnেষর। ফাlুন মাস পযn মাছ পাoয়া েযত। িনয়িntত খাল আর লােগায়া 
পুkর বুিজেয় েদoয়ায় e বষায় মাছ আর খুব আেসিন eখনo। eখন 
েযখােন হাi েরাড হেয়েছ, oখােন িছল েঝাপ আর তার d’ধাের খাদ। 
েদাবঁািদর েলােকরা েয যার মেতা জাল েফেল তােত মাছ ধরত।      
 গতবছর েসেpmর মােস যখন েদাবঁািদেত eলাম, আমরা eেসিছলাম 
riদাসপাড়া েথেক পােয় েহেঁট। েসi রাsাটা eখন টাটার পঁািচেলর 
েভতর। বাiের িদেয় নতুন িপচঢালা রাsা ধের eবাের আমরা েTকাের 
েচেপ মনসামাতা kােবর মুেখ েসাজা eেস েনেমিছ। kােবর িপছেন 
মনসাতলার গা েঘঁেস দঁািড়েয় থােক সাiেকল ভ ানgেলা। েসবার oখান 
েথেকi আমােদর আলাপ r হেয়িছল gামবাসীেদর সে । আলাপ বলেত, 
সামাn কথা eেগােত না eেগােতi জেড়া হেয় িগেয়িছল বh মিহলা, যারা 
সকেলi লােগায়া মােঠ চােষর কাজ করত তখন, তারা তখন িছল 
আেnালেনর ভরপুর েমজােজ। আর eবার, eকবছর পর, েগাটা gামটা 
েযন িঝেমাে । লড়াiেয়র েমজাজ eখন aেনকটাi দীঘ ােস rপাnিরত।  
 তবু আমরা কথা eেগাi। আমােদর েতা জানেতi হেব জিম 
aিধgহেণর pায় eকবছর পর কীভােব িদন কাটেছ িস েুরর মাnেষর। 
েদাবঁািদ িস েুরর eক গিরবপাড়া।  
 গতবছর েসেpmর মােস আমরা আমােদর নমুনা েktসমীkা r 
কেরিছলাম  pিতেরাধ আেnালেনর েকnd েবড়ােবিড় পূবপাড়া েথেক, েশষ 
হেয়িছল েদাবঁািদেত eেস। eবার আমরা r করলাম েদাবঁািদ েথেক, ১৪ 
জুলাi ২০০৭। pথমিদন েদাবঁািদেত িকছু কথা বেলi আমরা বুঝেত পাির, 
িস েুর টাটার pেজেkর জn জিম aিধgহেণর ফেল যারা kিতgs 
হেয়েছ, েসi kিতর গভীরতা o মাtা আnাজ করেত েগেল আমােদর 
aব i েদাবঁািদ gােমর পিরবারgেলার সmূণ সমীkা করা দরকার।  

 aতeব, ১৪ জুলাi েথেক ৪ আগs পযn েবশ কেয়ক দফায় আমরা 
সমীkা চালাi। েদাবঁািদর pায় pিতিট ঘেরi আমরা েগিছ। eছাড়া আমরা 
কথা বেলিছ জয়েমাlা, যমপুkর, riদাসপাড়া, মধ পাড়া, েঘাষপাড়া, 
পূবপাড়ার সামাn িকছু বািসnােদর সে । 
  

টাটার পাঁিচল েতালার আেগ েদাবাঁিদ 
 

েদাবঁািদ gােম বাuির সmpদােয়র বাস। মাt eকঘর বাগিদ (বগkিtয়) 
রেয়েছ, যারা বছর পেনেরা আেগ জুলিকয়া খােলর oপাের ধাড়াপাড়া 
েথেক eখােন eেস বসবাস r কেরিছল। বাuিরেদর মেধ  রেয়েছ িবিভn 
পদিবর পিরবার : পাt, মtী, দাস খামাr, হাজারী, েকাটাল, বাগাল, 
মািলক, বরাগী, সদার, ধীবর, eবং িদগর। eেদর মেধ  aবাধ েমলােমশা, 
খাoয়াদাoয়া, ববািহক সmক রেয়েছ। নbi ঘর মাnষ সmূণত 
কৃিষজীবী, চাষ-িনভর। ব িতkম িহেসেব d-eকিট পিরবার বাদ িদেল 
eেদর হােত েকানo জিম েনi, আেগo িছল না। eমনিক, eকিট পিরবার 
বােদ নিথভুk ভাগচািষo (েরকেডড বগাদার) gােম িdতীয়িট েনi। েবলুড় 
রামকৃ  িমশেনর সহায়তায় gােম eকিট pাiমাির sুল গেড় uেঠেছ। 
েসখােন বা ারা সামাn কেয়ক kাস েলখাপড়া েশেখ। তারপর eকট ুবেড়া 
হেত না হেতi লােগায়া মােঠ চােষর কােজ েলেগ েযেত হয়। pেত ক 
পিরবােরর pাpবয়s পুrষ o মিহলা সকেলi মােঠ কাজ কের। েসভােব 
বলেল, চােষর মেধ i ei বাuিরপাড়ার মাnেষর জীবন। তােদর িনজs 
বলেত নbiিট িভেট। d-িতনিট বােদ pায় সবi মািটর ঘর, টািল বা 
খেড়র চাল। সািরবd ঘেরর সামেন িদেয় মািটর রাsা। বষায় কাদায় তােত 
হঁাটা d র। gােম eকিট পাকা িতনতলা বািড় কানাi সদােরর। িতিন 
ভাগচািষ। তঁার িতন েছেলর মেধ  d’জন নিনতােল েসানা পািলেশর কাজ 
করেছ দশ বছর যাবৎ। eছাড়া gােমর মাnেষর বাiেরর কােজ যাoয়ার 
েতমন েরoয়াজ েনi। আর eক পাকা বািড় সীমn পােtর, েমাটরগািড়o 
আেছ। বাuিরপাড়ায় েচােখ পড়ার মেতা s ল aবsা তােদর।  
 দশ বছর আেগ sামী মারা েগেছন, eমন eক গৃহকtী িবজয়া পােtর 
িনজs বণনা েথেক s  িচtটা পাoয়া যায় : 
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আমােদর বািড়র aেনক ফ ািমিল েতা , আিম িবেয় হেয় eেস কেয়ক বছর মােঠর 
কাজ কিরিন। েকন কাজ কিরিন? বািড়েত রাnা খাoয়ার জn eকটা েলােকর 
pেয়াজন। েদoর ননদ সব বা া-বা া িছল েতা , তােদর জn আিম মােঠ 
েবেরােত পারতাম না। শা িড় েযত , র েযত , sামী েদoর সকেলi েযত 
মােঠ। বািড়র আঠােরা জেনর ফ ািমিল। বছর িতেনক বািড়েত িছলাম। বছর 
িতেনক পর আিম চােষর কােজ েনেমিছ।  
 কােছ িপেঠi কাজ করা হত। eখন েয পাঁিচল িদেয়েছ , তার িভতেরi কাজ 
হত। তখন ৬ টাকা েরােজ কাজ কেরিছ। িকnt eত aভাব িছল না। আর eখন 
৫০ টাকা েরােজ কাজ কেরo aভাব িমটেছ না। েখতমজিুরর েরাজ েকান 
আেnালন কের বােড়িন , আপনাআপিনi হেয়েছ। যখন চােষর কাজ বাড়ত ,বছর 
বছর িকছ ুিকছ ুকের বাড়ত। চাল ডােলর দাম বাড়েত লাগল , আনাজপািতর দাম 
বাড়েত লাগল , তখন ৬ টাকা েথেক হল ১০ টাকা, তারপর ১৫ টাকা , তার েথেক 
২০ টাকা , বছের পাঁচ টাকা কের বাড়েত বাড়েত eখন ৫০ টাকায় দাঁিড়েয়েছ। 
আেগ আমােদর মােঠ কাজ হত আট-দশ মাস বছের। ei ধrন , a ান মাসটা 
হত , েপৗষমাসটা দশ-পেনেরা িদন ধান ঝাড়া হত , েপৗষ মাসটায়  পেুরাটা পাoয়া 
েযত না , িকছটুা ধান ঝাড়া হত। মাঘ মাসটায় aফ-িসজন [েবােরা ধান ] চাষ 
হেল পের , মাঘ মাস েথেক ফাlনু মােসর দশ-পেনেরা তািরখ aবিধ , d’মাস 
িমিলেয় ধrন eকমাস মেতা কাজ হত। চত মাসটায় আট-দশিদন িনড়ােনার 
কাজটা হত। ei কাটা-ঝাড়া িনেয় জ  মাসটার মাঝামািঝ aবিধ হত। আষাঢ় 
মােস টুকটাক d-চারিদন হয়ত হয়। eখােন াবণ মােস আমােদর কাজটা হয়। 
েসটা বs িতi ধrন , d-পাঁচ িদন েতা eমন িকছ ুনয়।  
 আমােদর eখােন েমেয়েছেলেদর an কােজর েকান লাiন িছল না। আিম কির 
কী রকম? আমার sামী মারা েগল , বা াকা া মাnষ করেত হেব। েমেয় িছল , 
িবেয় িদেত হেব। বড়দা [বেড়া ভাsর ] েযমন ঘিুন বসায় , আটুল বসায় --- িশঙ 
মাgর ভােলা মাছ ধরার eকটা যnt , বাঁেশর , হােত তির কের --- বড়দার েদেখ 
েদেখ আিমo করতাম। নাহেল আমার েছেলেমেয়রা খােব কী? আমােকo েচ া 
করেত হেব। d-চার খানা [বাঁশ ] িকেন আিমo েচ া করেত থাকলাম। করেত 
করেত যাi েহাক িশেখ েগলাম। [মাছ ধের ] ei েবড়ােবিড় বাজাের , েকানিদন 
হয়ত ১ িকেলা , েকানিদন পাঁচেশা , যা িনেয় যাব িবিk হেব। dেটা মাছ ধরেল , 
মাঠ েথেক হয়ত dেটা শাক তেুল , শামকু kিড়েয় ... েমাট কথা , যা িনেয়   
যােবন , আমােদর েবড়ােবিড় বাজাের িবিk হেয় যােব। আপনার সংসারটা 
েকানরকেম চেল যােব। ei ভাd আি ন মাসটায়। ক  আমােদর সব েথেক ei 
কািতক মাসটায়। আি ন মাসটায় তব ুশাক শামকু পাoয়া যায়। কািতক মাসটায় 
িক  ুথােক না। তখন জলটল িকেয় যায় , মাnেষর খবু ধারেদনা , খবু aভাব 
হয়। বnেক sেদ ধার েদয় oi সাহারা। eেদর কাছ েথেক sেদর oপর িজিনস 

িদেয় টাকা েনoয়া হয়। আবার যখন কাজ হয় , টাকা িদেয় িজিনস িফিরেয় েনoয়া 
হয়। ... 
 

 ধু িবজয়া পােtরi নয়, eগােরা মাস আেগ কমেবিশ eমনটাi িছল 
ei gােমর জীবন চk।  
 েদাবঁািদর পিরবারgেলা বছেরর আট-দশ মাস চােষর কােজ যুk 
থাকত। বািক সময়টায় aেনকখািন সাহায  িমলত জুলিকয়া খাল আর 
পুkরgেলা েথেক, মাছ ধের। পাড়ায় ঢুকেলi েদখা যায়, ঘের ঘের েলাক 
জাল বুনেছ, বঁােশর কি  েকেট নানান মাছ ধরার uপেযাগী ঘুিন, আটুল, 
েবেটা তির করেছ --- egেলা সবi মাছ ধরার pstিত। তা সেtto 
pেত ক পিরবাের ধারেদনা হত চােষর aফ-িসজেন। আবার িঠকমত 
চােষর কাজ চলেল, সমs খরচ বঁািচেয় স য়o হত কমেবিশ, কারo 
েপাs aিফেস, কারo eলাহাবাদ ব াে । 
 eছাড়া েলােক ঘের ছাগল, হঁাস, মুরিগ পালন কের। egেলাo 
aসমেয়র স য়। িবেয়-থা, িবপেদ-আপেদ হঠাৎ কের েমাটা টাকার দরকার 
পড়েল egিল িবিk কের টাকা েজাগাড় হত।  
 তাহেল আমরা েদখেত েপলাম, েদাবঁািদর pেত ক পিরবাের di বা 
তেতািধক েখতমজুর রেয়েছ। েজায়ান েছেলেদর মেধ  েকu েকu মােঠ 
মািলেকর পাoয়ার িটলার (েছােটা Tাkর) চািলেয় ভােলা টাকা আয় করত। 
আর িছল pায় দশিট সাiেকল ভ ান। ভ ান চািলেয়o েকu েকu সংসার 
েটেন িনত। েখতমজুরেদর aেনেকi জিমর মািলেকর কাছ েথেক eক 
eকটা ফসেলর িসজেন জিম িনেয় ভােগ চাষo করত। আমন (িসজন)-eর 
সময় খুব eকটা পাoয়া েযত না, েবােরা (aফ-িসজন) ধােনর চােষ ভােগ 
জিম পাoয়া েযত। aিধকাংশi বাri, সাহা আর েঘােষেদর জিম। জিমর 
মািলকরা ফসল anযায়ী pিত বছর ঘুিরেয় ঘুিরেয় জিম ভাগচােষর জn 
িলজ বা িঠকায় িদত। eকi েলাকেক সাধারণত লাগাতারভােব ভােগ 
েদoয়া হত না। পাড়ার েলােকরা ei জীিবকােক বেল ‘ভােগ ভেুত 
খাoয়া’।  
 েদাবঁািদ gােমর সবেচেয় বেড়া uৎসব মনসা পুেজা। eটা ধুমধাম কের 
সমেবতভােব u  যাপন করা হয় pিতবছর। সকেল জেড়া হoয়ার আর 
eকিট জায়গা হল মনসাতলার পােশi kাবঘর, মনসামাতা kাব। সদ  
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pয়াত যুবক শ র দাস* িছেলন ei kােবর eক grtপূণ সংগঠক। 
আেগ kােবর েমাটা টাকার তহিবল িছল। িবেয়-থা, asখ-িবsেখ, িবপেদ-
আপেদ kাব পাড়ার েলােকর পােশ দঁাড়াত। তহিবল সংgেহর জn সকেল 
িমেল েখেট, েযমন ধান বা মাছ িবিk কের টাকা েজাগাড় হত। gােমর 
িভতর রেয়েছ বেড়া েগামsাপুkর। আেগ েঘাষপাড়ার বিদ নাথ েগামsা, 
পূণ েগামsােদর দখেল িছল ei পুkর। kেম েঘােষেদর বh পিরবােরর 
ভােগ জিড়েয় যায় eর মািলকানা। আেগ ei পুkের gাম িহেসেব ভােগ 
মাছ চাষ করা হত। eখন kােবর েছেলরাi মাছ চাষ কের েগামsাপুkের। 
eরকম মাছ িবিk কেরi kাবঘর বানােনা হেয়েছ।  
 েদাবঁািদেত eকসময় মাkবাদী ফেরায়াড bেকর েনতা রাম চ াটািজর 
যাতায়াত িছল। িতিন মারা যাoয়ার পর তঁার ভাiেপা জয় চ াটািজo 
েযেতন। eখন aব  তৃণমূল কংেgেসর eকেচিটয়া pভাব। 
 aিধকাংশ পিরবাের gােমi ধাiমা িহেসেব pসূিত মােয়েদর বা া pসব 
করান eখানকার েখতমজুর পিরবােরর েবৗ ভারতী দাস। িতিন েসবামূলক 
মেনাভাব িনেয়i কাজটা কেরন, ব বসা িহেসেব নয়। asিবধা বুঝেল 
েরাগীেক িস রু হাসপাতােল পাঠান। oঝা িহেসেব ঝাড়ফুঁক o পুেজা পাঠ 
কেরন pবীণ gামবাসী সূযকাn মtী। 
  

টাটার পাঁিচল েতালার পের েদাবাঁিদ 
 

gামবাসীেদর িহেসব মেতা আজ eগােরা মাস চলেছ েদাবাঁিদর dদশার 
পব। pথেম শালখুঁিট পুঁেত কঁাটাতােরর েবড়া েদoয়া হেয়িছল। তারপর 
েতালা হল iঁট েগঁেথ uঁচু পঁািচল। সবটাi টাটার হেয় পি মব  িশl 
unয়ন িনগম, যােক sানীয়রা বেল ‘িশl িনগম’ তার তৎপরতায়। েয 
মাঠেক িঘের গেড় oঠা েদাবঁািদ gাম, তার aেনকটাi চেল েগল পঁািচেলর 
আড়ােল, নাগােলর বাiের। েভারেবলায় ঘুম েথেক uঠেলi আেগ েদখা 
েযত িদগn িবsতৃ ফসেল ভরা সবুজ মাঠ, আর eখন েচােখর সামেন 
েজলখানার মেতা aবাধ  পঁািচল।  
                                                 
* ৪২ বছর বয়s শ র দােসর aকালমতৃু  হেয়েছ ২ জলুাi ২০০৭। মতৃু র আেগ aভাব েতা 
িছলi, েমেয়র িবেয়র জn aেথর ব বsা িনেয়o েবশ dি nায় িছেলন। ১৩ জলুাi েসi েমেয়র 
িবেয় হয়। d ব , সংেযাজনী ৭, kম ৫৮। 

 eখন আষাঢ় েপিরেয় ভরা বষার াবণ মাস। মােঠ মােঠ েমেয়েদর 
ধান েরায়ার সময়। েসi মাঠgেলা eখন aিধগৃহীত হেয়েছ গািড় কারখানার 
জn। পঁািচেলর িভতর ছিড়েয় িছিটেয় তারi েতাড়েজাড় চলেছ। aগত া 
েদাবঁািদর েমেয়রা েkাভ আর হতাশার দীঘ াস েফলেত েফলেত েচােখর 
জল সামেল চেলেছ হাiেরাড েপিরেয়। েভারেবলা uেঠ রoনা হেল 
ঘ টাখােনক ঘ টা-েদেড়েকর পথ েপিরেয় তেব সব চােষর মাঠ। েদাবঁািদ 
gােম দঁািড়েয় দূের েদখা যায় হাiেরাড --- দূগাপুর ekেpসoেয়, রঙীন 
sেpর unয়েনর রাজপথ! েসটা পার হেয় নীেলর পাড়, পাটন, পায়রাoড়া, 
েচৗখNীেপাতা, বাবুরেভিড়র মােঠ মােঠ কােজর েখঁােজ েঘাের েদঁাবািদর 
েমেয়রা। যিদ কাজ েজােট ৪০ টাকা েরাজ eখন, েটেন েদড়া কাজ করেত 
পারেল ৬০ টাকা। ৭ গNা বীজ (২৮টা) েমের পুঁতেল ১টা েরাজ, কাজ 
েপেল বেড়া েজার েদড়টা েরাজ করা যায় eকিদেন। গতবছরo িছল ঘেরর 
দাoয়া েথেক নামেলi হােতর নাগােল aেনক কাজ। আেগ ei সময়টাi 
েমেয়রা দিনক ৭০ টাকা েথেক ১৫০ টাকা পযn েরাজগার করত। 
eবছের ei কাজটা থাকেব আর ৭-১০ িদন। তারপর আবার েবকার। 
েছেলরা aিধকাংশi েবকার, েকান েকান িদন বাiের েকাথাo সামাn কাজ 
জুটেছ। েকu েকu দূের দেূর িগেয় সামাn Tাkর চালাে । ভ ানgেলা, হয় 
বািড়েত বেস আেছ, ন  হে , আর নয় aভােবর তাড়নায় al দােম 
িবিk হেয় যাে । গত কেয়ক মােস ei পাড়ায় িবমলা খামাr আর শ র 
দাস মারা েগেছ। dঃসহ aবsাটার eকটা নমুনা পাoয়া যায় িবজয়া পােtর 
বণনায় : 
 
আমার ei েছেলর [বেড়া েছেল েগৗতম পাt ] d’বছর আেগ িবেয় হেয়িছল। 
eকটা বা া িছল। টাটা হoয়ার পর েথেক েবৗমা eখােন aশািn েদেখ সংসার 
করল না। oর বািড় হাoড়া েজলায়। েস েমেয় ভেয়েত eখােন সংসার করল না। 
বা াটা িনেয় েসখােন [বােপর বািড়েত ] িছল। eকবছেরর বা া , asখ কের 
েসখােন মারা েগল। aেনকবার যাoয়া আসা হল আনেত। বলল , eখােন যিদ 
েতামার েছেল থােক , সংসার করব। বা াটার িনেমািনয়া হেয়িছল। আসেল েবৗমা 
বা া িনেত চায়িন। আমােদরi জn েজার কের ... যখন বা া eেসিছল , িবষ 
েখেয়িছল। েসটা েমের েফলার জn। তখন যা হয় কের ধার েদনা কের , হাজার 
িতেনক টাকা মেতা খরচা হল। ডাkােরর হােত পােয় ধের বলা হল , বা াটা েযন 
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ন  না হয় , আপনারা েসi ব বsা কrন। বা া েবেঁচ িগেয়িছল। িকnt বা াটা হল 
rg। েবৗমা তােক বেুকর dধ িদত না। ... 

  

 eরকমi সব কrণ কািহনী ছিড়েয় রেয়েছ েদাবঁািদর ঘের ঘের। 
পঁািচেল েঘরা মােঠ েখতমজুির বn। ভ ান চািলেয় আনাজ ফসল বেয় িনেয় 
যাoয়ার কাজ বn। egেলাi িছল েদাবঁািদর pেত ক ঘের সংসার 
চালােনার uপায়। সমs uপায়i আজ বn। ei জিমর oপর িনভরশীল 
েরাজেগের মাnেষর সংখ া েদাবঁািদেত pায় ৩০০।  
 টাটার গািড় কারখানার জn যােদর েTিনংেয় পাঠােনা হেয়িছল, তােদর 
eকজনo েদাবঁািদ েথেক যায়িন। মাt eকজন ছাড়া, েদাবঁািদর pায় ৩০০ 
কমkম মাnষ েকui ei মােঠ িশl িনগম বা টাটার eখনকার েকান কাজ 
--- রাত পাহারা, মািট কাটা iত ািদ পায়িন। যােদর ডাকা হেয়িছল তারাo 
েমােটi েযেত রািজ হয়িন। ফেল aিধgহেণর eক ধাkায় হঠাৎ কের 
কমরত কেয়ক’শ মাnষ েবকার হেয় েগেছ। aনাহােরর jালায় েলােক 
ধারেদনা করেছ। আেগ মােঠ কাজ করেল, যার কাজ বা জিম, তার কাছ 
েথেকi aিgম িহেসেব ধার েনoয়া েযত। eখন েস রাsাo বn। aতeব 
ঘেরর িজিনস বnক েরেখ sেদ ধার িনে  পিরবারgিল। ঘেরর কঁাসা 
িপতেলর থালা-বাসন, কলিস, েমেয়েদর কােনর েসানা-rপার মাকিড়, 
েকামেরর িবেছ, আংিট, গলার হার বnেক চেল যাে  সাহােদর হােত। 
sেদর েরট হল েসানার গয়নায় মােস ৩%, rপায় মােস ১০%-eর মেতা। 
 েজায়ান েছেলরা কােজর সnােন েবেরােত r কেরেছ বাiের বাiের। 
eেক aনভ াস, তায় যুৎসi কাজ পাoয়াo eখন সহজ নয়। যা পাoয়া 
যাে , তাo aিনয়িমত, aিনি ত। তােত েরাজগার আেগর তুলনায় েবশ 
কম। aিধগৃহীত eলাকার চােষর oপর সmূণ িনভরশীল পিরবার িস ুের 
আর েকান পাড়ায় eতটা েদখা যায় না। িবেশষত, eখানকার বাuির 
েমেয়রা েযভােব pেত ক ঘেরi চােষর কােজর সে  oতেpাতভােব যুk, 
েতমনটা an েকান gােম েনi। sতরাং হঠাৎ কের eকটা aথৈনিতক 
স েটর ধাkা eেস পেড়েছ eখানকার pেত ক পিরবাের। আর েসi স ট 
ছিড়েয় পেড়েছ eখানকার সামািজক জীবেনর সমs আনােচ কানােচ। ঘের 
ঢুকেলi েবাঝা যায় aবsাটা।  

 দূেরর মাঠ েথেক েরায়ার কাজ েসের েমেয়রা ঘের িফরেছ dপুর 
েপিরেয়। dপুর গিড়েয় তেব হয়ত ভাত রাnা। eকেবলা unেন হঁািড় চড়েছ 
aেনক ঘেরi। েরশেনর ৭ টাকা েকিজ চাল b ােক ১১ টাকায় িকেন eেন 
তাi ফুিটেয় িনেয় েকানমেত চলেছ। যখন েকান ঘের চলেছ না, তখন 
‘কৃিষজিম রkা কিমিট’র সামাn সামিয়ক িরিলেফর চাল। িকnt িরিলফ 
িনেয় িক সংসােরর চািহদা েমেট? েশানা যাে , পঁািচেলর বাiের 
আেশপােশর জিমgিলo সব দালাল মারফত িবিk হেয় যাে  চড়া দের। 
gামটার aবsা েযন eক চkবূh!  
 ei স ট মুহূেত সামাn খদুkেঁড়ার মেতা হেলo ‘জাতীয় gামীণ 
কমসংsান িন য়তা pকl’-eর eকশ িদেনর কাজ o জব কােডর 
িবষয়িট eেসেছ েদাবঁািদর কমহীন মাnেষর কােছ। জুলাi মােসর pথম 
িদেক শ র দাস মারা যাবার পর পরi ei pকেl কাজ েদoয়া হয়। 
আেগi ৯০ জনেক জব কাড েদoয়া হেয়িছল। ধান লাগােনার o পাট 
কাটার মরsম চলেছ eখন। েসi sবােদi দূের দূেরর মােঠ হেলo চােষর 
কাজ oi সময়টােত েয eকদম িছল না তা নয়। তথািপ জনা চিlশ 
িগেয়িছল eকশ িদেনর কােজ। সবেমাট ৫-৬ িদন কাজ হেয়েছ। বন দpর 
েথেক eেস িনেদশ েদয়, আগাছা-েঝাপঝাড় েচঁেছ গাছ লাগােনার জn।   
১ িদেন ৬ জেন ৫০০ ফুট েচেঁছ েদড় ফুট গভীর গত কের তােত ১০০টা 
গাছ লাগােত হেব, তারপর তােত জল িদেত হেব। েসi eকশ িদেনর 
কােজ ei gােমর যারা েগেছ, তারা সবাi বলল, eকাজ eকিদেন ৬ জেন 
aসmব। যাi েহাক, eকমাস হেয় েগেছ কােজর। eখনo eকটা পয়সাo 
পায়িন েদাবঁািদর মাnষ। প ােয়ত সদেsর েখঁাজ েনi। pধান তােদর 
কথায় পাtা েদন না। 
  

riদাসপাড়া 
 

riদাসপাড়ায় ১২০ ঘর মেতা েলােকর বাস। eপাড়ায় থােক riদাস 
aথাৎ চমকাররা। িকছু ঢািকo রেয়েছ, যারা ঢাক বাজায়। েবিশরভােগরi 
িনজs জিম েনi। যােদর িকছু আেছ, তার পিরমাণ খুব al। আেগ েকu 
হয়ত বাদ কার িহেসেব েদেবাtর জিমর aংশ েপেয়েছ। ভােগ চাষ কের 
যারা, তােদর েবিশর ভােগরi বগা করা আেছ। তারা সবাi kিতপূরণ 
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েপেয়েছ। e gােম যারা kিতপরূেণর আoতায় িছল, তারা সবাi kিতপূরণ 
েপেয় েগেছ বা িনেয় িনেয়েছ। pায় ১১৫টা ভ ান িছল eখােন। eখন 
কমেছ। ৫-৬ ঘর বােদ িশl িনগেমর পুrষ-মিহলা সবাi যাে । মূলত 
পাহারার কাজ --- েছেলেদর, তাছাড়াo আেছ মািট কাটা eবং িনমাণ 
কােজর েজাগােড়র কাজ। ৭২ টাকা কের েরাজ। aেনেক েছােটা েছােটা 
েছেলেদরo নাম িলিখেয়েছ িশl িনগেমর কােজ, হািজরা িদেলi েরাজ। 
আর নামটাo েলখােনা দরকার, পের কারখানা হেল হয়ত কােজ লাগেব। 
pেজেkর কােজ pথম pথম aেনেক িদেন dেটা কের পাহারার িডuিটo 
িদেয়েছ। তারপর িনয়ম হেয় েগেছ, eকটার েবিশ িডuিট েদoয়া যােব না। 
তেব iদানীং পাহারার কাজ কমেছ। িকছু িকছু মাnষ eক সpাহ কাজ 
পাে , eক সpাহ বাদ। বগাদার যারা, তারা ২৫% ‘বখরা’ েপেয়েছ।  
 riদাস পাড়ায় িশিkত েলাক আেছ েবশ িকছু। আেগ eখােন aেনেক 
ঢালাiেয়র কাজ করত। eখন তারা টাটার pেজেk ঢেুক েগেছ। আেগ 
eপাড়ার মিহলারা বাiের কাজ বলেত েকবল েলােকর বািড় কাজ করত। 
মিহলােদর আেরকিট কাজ িছল ধান kড়ােনা বা আলু kড়ােনা। জিম েথেক 
ফসল তেুল েনবার পর েগাটা জিম েঝঁিটেয় িকছু ধান বা আলু পাoয়া 
যায়। ধান পাoয়া যায় িবেঘেত ২-৩ বsা। ঘের েরেখ েদoয়া হয়। আলু 
kিড়েয় েবড়ােবিড় বাজাের িবিk করা হয়। aথবা কেয়ক ঘর িমিলেয় 
েকাl েsাের রাখা হয়। pিতিট প ােকেট নাম েলখা থােক, েকান ঘেরর 
েসটা। e পাড়ার মিহলারা বলেলন, েদাবঁািদেতo িকছু মিহলা e কাজ 
কের। eখন ঘেরর লােগায়া জিম িঘের েদoয়ার ফেল, e কাজটা আর 
থাকেছ না। িবধবা গৃহবধূ আরিত riদাস বলেলন, টাটা আসার পর gােম 
িববাদ বাড়েছ, hেjািত েবিশ হে , ভ ােনর কাজ, চােষর কাজ কেম 
যাে । মদ খাoয়া বাড়েছ। তার িনেজর বািড়েত eকটা িরkা, আর dিট 
Tিল িছল। eখন eকটা ভ ান কম দােম িবিk হেয় েগেছ, আর eকটা 
েভেঙ েফলা হেয়েছ। েছােটা েছেল eসব েদেখ ei বশােখi মাdাজ চেল 
েগেছ, েসানা rপার েদাকােন কাজ করেত। তাছাড়া ei পঁািচল হবার পের 
ধান, আলুর দাম েবেড় েগেছ। ei মােঠরi ধান-আলু sানীয় েদাকান 
বাজাের পাoয়া েযত।  

 riদাসপাড়ায় িসিপeেমর সংগঠন জবরদs, eবং aেনকিদেনর। gােম 
eকটা লাiেbির ঘর আেছ, মুজ  ফর আ  েমদ পাঠাগার, ১৯৭৮ সােল 
sািপত। বi েনi, েসটা eখন kাবঘেরর মেতা হেয় েগেছ। েবিশর ভাগ 
ভাগচাষীর বগা রেয়েছ। e পাড়ার eকটা বদনামi আেছ, ভােগ জিম 
িদেলi েরকড হেয় যায়। তাi মািলেকরা বেড়া eকটা ভােগ চাষ করেত 
িদেত চায় না। জুলাiেয়র মাঝামািঝ eখােন ১০০ িদেনর কাজ হেয়েছ 
dিদন। ৩০-৪০ জন কাজ কেরেছ। রাsার গােয়র আগাছা পির ার 
কেরেছ। তেব টাটার জিমেত কাজ করেছ না েয ক’িট পিরবার তারা েকu 
জব কাড পায়িন।  
 

মধ পাড়া 
 

মধ পাড়ায় pায় ১০০ ঘেরর মেতা বাগিদ (বগkিtয়) থােক। তােদর মেধ  
৫০-৬০ ঘর ভূিমহীন। তেব জিমর oপর তারা খুব eকটা িনভরশীল নয়। 
কাজ বলেত আেছ বাজাের জিমর সবিজ িবিk করা। পঁািচল oঠার পর 
eখন কঁাচা আনােজর ব বসায় মnা। মিহলােদর মেধ  eকটা বেড়া aংশ 
বড়েলাকেদর (েযমন, েঘােষেদর) বািড়েত কাজ করেত যায়। ১০-১২ ঘের 
ভ ান আেছ। ei ৫০-৬০ ঘর ভূিমহীেনর মেধ  িকছু ঘর ভােগ চাষ 
করত। তােদর কােরার কােরার, সংখ াটা কম, বগা েরকড করা িছল। তারা 
kিতপূরণ েপেয়েছ। িকnt েবিশরভােগরi বগা েরকড করা েনi।  
 টাটার পঁািচল গঁাথার ফেল e-gােম পিরবতন বেড়া eকটা হয়িন। 
বাগিদেদর মেধ  aেনেকi িশl িনগেমর কােজ যাে । েবিশর ভাগi 
পাহারার কাজ, মািট কাটা, িনমাণ কােজর েজাগােড়। eকi মাiেন। 
oেদরেক েবাঝােনা হেয়েছ, eখন েথেক কাজ করেল পের কাজ পািব।  
 বাগিদ পাড়ায় িশkাটা কম। pাiমাির aবিধi েবিশর ভােগর পড়া না। 
d-eকজেনর মাধ িমক aবিধ আেছ। পড়া নার খরচ চালােনা মুশিকল। 
তাছাড়া েছােটােবলা েথেকi কােজ েলেগ েযেত হয়। e পাড়ায় eকটা 
পুরােনা লাiেbির আেছ সাহােদর নােম। সাহারাi তির কেরিছল। তারাi 
রkণােবkণ করত। eখন আর কের না। বiপt আেছ, তেব তার েবিশর 
ভাগi uiেত েকেট িদেয় েগেছ। 
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েবড়ােবিড় পবূপাড়া 
 

েবড়ােবিড় পূবপাড়ায় ১৫৫ েথেক ১৬০ ঘর মাnষ থােক। eক ঘর েকবল 
তফিসল (মািঝ), বািক সবাi মািহ । gামসভার নাম খােসর েভিড়। 
েবড়ােবিড় পূবপাড়া আর খােসর েভিড় িমিলেয় ei gামসভা। েকবল ei 
gামসভায় তৃণমূল সদs, তঁার নাম dধkমার ধাড়া। েবড়ােবিড় প ােয়তটা 
িসিপeেমর। gােম কেয়ক ঘর ভূিমহীন, তা বােদ pায় pেত েকরi কম 
েবিশ িনজs জিম eবং ভােগ চাষ। নিথভুk বা েরকেডড বগাদার eক 
ঘর। তারা kিতপূরেণর েচক েনয়িন, আেnালেন সিkয়ভােব আেছ। জানা 
েগেছ, ei gােমর al িকছু েলাক kিতপরূেণর েচক িনেয়েছ pথম 
িদেকi। “যারা সরকাির পািটর an ভk তারাi জিম িদেয়েছ। তােদর 
মেধ  aেপkাকৃত s ল eবং গিরব, d’ধরেনর েলাকi আেছ। আবার 
eযাবৎ িসিপeম কের eেসেছ, eমন েলাকo জিম রkার আেnালেন 
শািমল হেয়েছ।”  
 eখােন সবারi িনজs বাst, পাTা জিম নয়। জিমর পরচা বা দিলল 
আেছ। পতৃক জিম ছাড়াo চাষ েথেক আয় কেরo aেনেক জিম িকেনেছ। 
গত ১০-১৫ বছের eখােন eকটা unিত ঘেটেছ। gােম মাt ৪-৫িট কঁাচা 
বািড়, বািক সবi পাকা বািড় --- eকতলা বা েদাতলা। sানীয় বািসnােদর 
মেত চাষবােসর েথেকi ei unিত। পিরবােরর েখারািকর ধান-আল-ু
সবিজর বেnাবs চােষর েথেকi। তা বােদo aেনেক ধােনর ফসেলর িকছ ু
aংশ eবং আল,ু পাট, সবিজ িবিk কের লাভ কেরেছন।  
 gােম সরকাির চাকির কের (েপাsaিফস, sুল o েরেলর oয়াকশেপ 
eকজন) eমন হােত েগানা িতন-চারিট পিরবার ছাড়া জিম aিধgহেণর 
ফেল সকেলরi ব াপক kয়kিত হেয়েছ। pায় pেত ক পিরবােরর 
alবয়সী েছেলরা বাiের কােজ েযেত r কেরেছ কেয়ক বছর হল। 
কলকাতায় যাতায়ােতর sিবধা থাকােত চােষর কােজর পাশাপািশ an 
কাজ করা eতিদন সmব হেয়েছ। তেব জিম চেল যাoয়ােত eখন মূলত 
কােঠর কােজ, iেলিkTেকর কােজ বাiের যাoয়ার pবণতা বাড়েছ। বয়s 
েলােকরা, যারা যাতায়াত েতমন করেত পাের না, তারা সব েথেক 
মুশিকেল পেড়েছ। gােমর ৬০-৬৫ বছর বয়েসর মাnষo মােঠ চােষর 

কাজ যেথ  েলবার িদেয় করেত পাের। িকnt তােদর পেk an ধরেনর 
কাজ করা সmব নয়। 
 pায় pেত ক বািড়েতi গr িছল, মূলত িনেজেদর dধ খাoয়ার জn। 
eক eকটা গr ৫-৬ েকিজ েথেক ৮-১০ েকিজ dধ েদয়। িনেজেদর 
েখারািক বােদ বািক dধ ১০ টাকা েকিজ দের েবেচ গr েপাষার খরচ 
aেনকটাi uেঠ আসত। eখন েকu েকu গr েবেচ িদে । িবচািল 
েকাথায় পাoয়া যােব? গr চড়াবার জায়গারo aভাব। aিধগৃহীত পঁািচল 
েঘরা জায়গার মেধ  aিধকাংেশরi িনজs eবং ভাগচােষর জিম পেড় 
েগেছ। যােদর d-চার কাঠা জায়গা েঘরার বাiের পেড় আেছ তারা 
aেনেক eবার পাট কেরেছ, িকছ ু সবিজ হে । পাট কািঠ jালািনেত 
লােগ, যারা পাট কেরিন তােদর কােছ িবিko করা হয়। িনেজেদর 
েখারািকটাi বn হেয় েগল ei dঃখ সবাiেক gাস কেরেছ।  
 েবড়ােবিড় পূবপাড়ার মাnষেদর সে  সমীkার কাজ চালােত িগেয় েয 
মােঠ আমরা বেসিছলাম েসটা oেদর খামােরর মাঠ। oরা জানােলা anাn 
বছের eখােন েগালাভরা ধান থাকত, eখন েতা েদখলাম, ফঁাকা ময়দান। 
 eখােন pিতিদন মজুর খাটেত বধমান েজলার িবিভn gাম েথেক েযসব 
েলাক আেস তােদর সংখ াটা sাভািবকভােবi কেম েগেছ। eমন dজন 
মাnেষর সােথ কথা হল, oরা তখন বািড় েফরার পেথ। pথমজন মিহলা, 
লkী মNল, ঝঁাপানডাঙা েথেক আেসন। বলেলন :  
 
ঝড় েহাক জল েহাক ৩৬৫িদন আিম eখােন আিস। eখনo েরাজ আিস , কাজ 
েহাক আর না-i েহাক। eখােন eকজেনর বািড় আিম ১৬ বছর কাজ করn। 
eiরম হেত েসটা বn হেয় েগল। eখন পাড়ার যার যা লােগ কির। ... েTন েথেক  
কেয়কশ েলাক ei কামারkN ু েsশেন েনেম চারিদেক ছিড়েয় যায়। িকছ ু েলাক 
আেছ যারা oখােনর েগরােম হয়ত িকছিুদন খাটল , আবার an সময় ei িদেকo 
চেল eল। eখন চারিদেক ধান েরায়ার কাজ চলেছ। েকাথাo না েকাথাo তারা 
কাজ খুেঁজ িনে । েকu েকu ডানkিন aবিধ চেল যায় , an an েsশেনo 
aেনক েলাক নােম। ... 
 

 পাড়ার েলােকরা জানােলা, বছেরর ei সময়টায় ei পাড়ােতi eক 
eকিদন d’িতনশ কের েলাক ঢুেক পড়ত কােজর েখঁােজ। eখন েসখােন 
al কেয়কজন আসেছ। eমনi আর eকজন েখতমজুর, নাম েকশব 
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বালা। আেসন বধমান েজলার চঁাচাi েথেক, মশাgােমর পেরর েsশন। 
িতিন বলেলন : 
 
আমার িনেজর eকটoু জিম েনi , ভােগo কির না। বরাবরi চােষর কােজ েলবার 
খািট। ধান আলরু মর েম বধমােনর oিদেক কাজ থােক , তাi আিম পােটর 
িসজেনi েবিশ আিস eখােন। তেব সবাi েতা ধােনর কাজ oিদেক পায় না , তাi 
ধানকাটার সময় oিদক েথেক , pায় সবসময়i , েলাক আেস। eিদেকর েলাক 
কখেনা oিদেক যায় না ; eিদেকi েতা চাষবাসটা ভােলা হয়। eখন েতা aেনকটাi 
পিরবতন েদখেত পাি । মাnেষর জায়গা জিম সব িনেয় িনেল আমরা কী কের 
কাজ পাব? eবছর েতা পাট pায় হয়িন বলেলi চেল। েযসব জিমেত কাজ কেরিছ 
তার aেনকটাi েঘরার মেধ  পেড় েগেছ। 

 

 েবড়ােবিড় পূবপাড়ার েয eক ঘর তফিসল জািতর েলাক আেছ, তারা 
িতনভাi। তার মেধ  eকজন, সীতারাম মািঝর সে  কথা হি ল। িতনভাi 
িমেল েমাট ৮ িবঘা জিম ভােগ চাষ করেতন। aনিথভুk ভাগচাষী, 
সীতারাম িনেজ চাষ করেতন িতন িবঘার। d ধরেনর ধান (আমন, েবােরা), 
আল,ু পাট ছাড়াo সরেষ, kমেড়া, কিপ iত ািদ কাটা ফসল। eছাড়া 
সীতারােমর eকটা ‘দমকল’ (aথাৎ পাmেসট) আেছ। েসেচর কােজ 
ভাড়া খাটান। ঘ টায় ৪০-৫০ টাকা ভাড়া, েলবার iত ািদ খরচা বাদ 
িদেয়o ঘ টায় ২০-২৫ টাকা আয় হত। eটা তঁার uপির আয় িছল। ব াে  
িকছু টাকা স য়o কেরেছন। eবছর পাmেসট ভাড়া হে  না। ফেল oi 
আয়টাo বn। al িকছু জিমেত েঢঁড়শ কেরেছন। িকছুিদন কাজ হেব, 
তারপর হেব না। পিরবাের sামী-stী ছাড়াo di েমেয়। বেড়াটা kাস 
নাiেন, েছােটাটা ফাiেভ পেড়। oেদর পড়ার খরচ, আtীয়-kটুম আসা 
যাoয়া, িচিকৎসা --- eতসব খরচ কী কের সামলােবন েভেব পাে ন না। 
টাটা pকেlর জn েয জিম aিধgহণ করা হেয়েছ, আেগ েসখােন িডপ 
িটuবoেয়ল িছল িতনেট, িমিন িছল ৩৭টা। েসgেলা সব েভেঙ 
িদেয়েছ।ফেল পঁািচেলর বাiেরর িকছু জিমেতo েসেচর asিবধা হে ।  
eছাড়া আেছ িডিভিসর খাল, কানা নদীর জুলিকয়া খাল। েসেচর ব বsা 
eত ভােলা িছল বেলi eখােন চাষবােসর eত unিত হেত েপেরেছ। 
আটাtেরর পর েথেক eখােন কখনo বnা হয়িন।  
 eখন জিম aিধgহণ কের পঁািচল েদoয়ার ফেল eখানকার sাভািবক 

িনকািশ ব বsা েভেঙ পড়েব বেল oরা আশ া করেছ। eতিদন পযn 
বষার নদীেত জেলর চাপ েবেড় েগেল লকেগেটর কপাট েফেল েদoয়া 
হত। তখন oপেরর বাড়িত জল েগাটা জিমেত ছিড়েয় পড়ত। েসi জেলর 
সােথ সােথ ধান গাছo েবেড় uঠত। eবার নদীেত জল েবেড় েগেল 
কপাট েফেল িদেল বাড়িত জল eেস িন য়i মাnেষর ঘরবািড়েত ঢুকেব।  
 eছাড়া, pকেlর জn েঘরা জিমেত সারা রাত hােলােজন আেলা 
jেল। পঁািচেলর আেশপােশর েয জিমেত eখন েঢঁড়শ হে  oi 
hােলােজেনর আেলা েয জায়গােত পড়েছ েসখােন ফলন েতমন হে  না। 
সাধারণভােবi ফ াkিরর আেশপােশ চােষর জিম ন  হেয় যায়, দূষেণর 
ফেল। ধু গািড় কারখানা বেল নয়, দূগাপুর ekেpসoেয়র oপােশ 
মিহষিটকিরেত eকটা িপচ কারখানা আেছ। শীতকােল যখন হাoয়া েদয়, 
aতদূর েথেক eকটু s  গn েভেস আেস। ei gােম oখানকার 
pাiমাির sুেলর eক িশkক আেছন, িতিন বেলেছন েয oi গেn 
বা ােদর খুব াসক  হয়, পড়ােতo asিবধা হয়।  
 sানীয় েলােকরা আরo বলল, সারা রাত আেলা jলেল ফসেলর 
eমিনেতo kিত হয়। কারণ মাnেষর েযমন রােত ঘুম দরকার, গােছেদরo 
িব ােমর pেয়াজন আেছ। েবড়ােবিড় পূবপাড়া েদাবঁািদ বা riদাসপাড়ার 
তুলনায় eকটু বিধ ু gাম। eখানকার মিহলারা সাধারণত েকui মােঠ 
চােষর কােজ যায় না। eখােন চােষর কাজ বলেত ধান বেয় আনা, বািড়র 
কােজর pেয়াজেন eকটু-আধটু পােটর িবচিুল িনেয় আসা। eমিনেত তারা 
ঘেরi কাজকম কের। তেব চােষর কােজ েলবার লাগেল তােদর জলখাবার 
েদoয়া, কখেনা কাuেক ভাত েরঁেধ খাoয়ােনা eসব িনেয়i তারা ব s 
থাকত। eখন জিম চেল যাoয়ায় েছেলরা েযমন েবকার aবsায় কাটাে , 
েমেয়েদরo েবকার-েবকার লাগেছ।  
 alবয়সী েমেয়-েবৗরা েকu েকu িটেপর কাজ করেছ। েঠাঙা বানােনার 
কাজo েকu েকu আেগ েথেকi কের। িটেপর কাজ বলেত েমেয়েদর 
িটেপর oপর সূk িডজাiেনর কাজ। eক eকটা িটেপর পাতায় ১০-১২টা 
িটপ থােক। eরকম eক-ডজন িটেপর পাতায় কাজ করেল মজুির ৩ টাকা। 
ঘেরর কাজ েসের সারা িদেন eর েবিশ েকu পাের না।  
 eখন গােয় গতের খাটিন aেনক কেম েগেছ, িকnt ‘আমােদর মনটাi 
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ভােলা েনi। সব সময় dি nা’ --- বলেলন পারিমতা দাস নােম eক 
গৃহবধূ। “আেগ েযমন খাটিন িছল, eখােন oখােন an ান িছল, মেন 
eকটা sিূত িছল। eখন eকদম ভােলা লােগ না। আেগ আমােদর ঘের 
ধান িছল। ধান েসd করা, মুিড় ভাজা --- eসব কাজ আমরা িনেজরাi 
করতাম। তােত েকান ক  েনi। কাজ করেল শরীর ভােলা থােক। আর 
eখন eকটা চাপ, eকটা dি nা আমােদর dবল কের িদে ।” 
 

েয kিতর পরূণ েনi 
 

িস েুর েয পঁাচিট েমৗজা --- েগাপালনগর, েবড়ােবিড়, বােজেমিলয়া, 
িসংেহরেভিড় o খােসরেভিড় --- টাটার কারখানার জn িশl unয়ন 
িনগেমর দখেল চেল েগেছ, সরকাির pিতেবদন (Status Report on 
Singur, Govt. of West Bengal, 31 December 2006) েথেক জানা 
যাে  : ei পঁাচিট েমৗজায় েমাট ৩৫৯৫.৪৭ eকর জিমর ৯৯৭.১১ eকর 
aিধগিৃহত হেয়েছ। kিতgs মাnষ, পিরবার eবং gাম িকnt ei ৯৯৭.১১ 
eকর িঘের বhদূর পযn ছিড়েয় রেয়েছ। লােগায়া gামgিলেত eকভােব 
ei kিত েটর পাoয়া যায়। kিতgs েকবল জিমর মািলেকরাi নয়, বরং 
ei জিমর সে  নানান মাtায় pত k বা পেরাkভােব েযাগ িছল, eমন 
বh মাnেষরi িবিভn মাtায় kিত হেয়েছ, হেয় চেলেছ। kিত মাnষ 
সামেল েনoয়ার েচ া কের, পুিষেয় েনoয়ার েচ া কের, পুিষেয় েদoয়ারo 
েচ া কের সরকাির পk িনিদ  পিরমাণ kিতপূরেণর মাধ েম। িকnt সমs 
kিতর িক পূরণ সmব? 
 ei মেম pথেমi আমরা সরকাির তথ  েথেক েদখেত পাি , সমg 
িস েুর চাষী aথাৎ চােষর সে  pত kভােব যুk মাnেষর ৭৮% pািnক 
চাষী aথবা ভূিমহীন েখতমজুর। 
 

সারণী ১ : িস েুর কিৃষজীবী জনসংখ ার গঠন 
 

   বগাদার পাTাদার েছােটা চাষী pািnক চাষী েখতমজুর 
জনসংখ া ২৯৬৯ ১০৩৫ ৩৫০০ ১২,৪১০ ১৫,৫৮৪ 
শতাংশ ৮.৩৬ ২.৯১ ৯.৮৬ ৩৪.৯৬ ৪৩.৯ 

সূt :Statistical Handbook of West Bengal , 2004 (Table 17.2)  

 ei সারণীেত েছােটা চাষী বলেত যার জিমর পিরমাণ ১-২ েহkেরর 
মেধ , eবং pািnক চাষী সেবা  eক েহkর পযn জিমর মািলক। eেত 
aনিথভূk ভাগচাষীেদর েকানo সংখ ার uেlখ েনi। িকnt আজ eকথা 
সকেলi জােন েয িস ুের aনিথভুk ভাগচাষীেদর uেlখেযাগ  সংখ ায় 
uপিsিত রেয়েছ, যারা বh বছর ধের বা বংশাnkেম েকান িনিদ  মািলেকর 
জিম চাষ কের eেসেছ। যt িনেয় েচ া করেল gাম িভিtেত তােদর 
তািলকা তির করা সmব। সংিবধােনর aিধকার anযায়ী প ােয়ত 
eলাকার gামসভা বা gাম সংসদ ei তািলকা pstত করেত uপযুk 
ভূিমকা িনেত পারত। িকnt প ােয়তgিল, েয দেলরi pভাবাধীন থাkক না 
েকন, ei কােজ হাত লাগায়িন।† anিদেক, েযসব aনিথভুk ভাগচাষীরা 
aিনয়িমতভােব িবিভn মািলেকর জিমেত চাষ কের eেসেছ, তােদর 
তািলকা pstত করার কাজ েবশ কিঠন। িকnt eটা সহেজi আnাজ করা 
যায়, িস ুের ei ৭৮% pািnক চাষী o ভূিমহীন েখতমজুরেদর মেধ i 
ছিড়েয় রেয়েছ eiসব aনিথভkু ভাগচাষীেদর েবিশরভাগ aংশ। 
 anমান করা েযেত পাের, িস ুেরর জিম aিধgহেণর ফেল 
kিতgsেদর eলাকাgিলেতo oi eকi anপােত aথাৎ ৭৮% kিতgs 
মাnষ হল pািnক চাষী eবং েখতমজুর। ei pািnক চাষীেদর হােত 
সরকাির িহেসব মেতা ১ েহkর aথাৎ ২.৪৭ eকর বা ৮.১৫ িবঘার কম 
জিম রেয়েছ। িস ুর চােষর িদক েথেক সমৃd হoয়ার sবােদ, ei 
pািnকেদর oপেরর sের েবশ িকছু চাষী পিরবােরর aবsা িকছুটা ভাল। 
েসi aংশটুk বাদ িদেল েদখা যােব বািকটা, aথাৎ যারা েমাট চাষীেদর 
(েখতমজুর সহ) ৫০ শতাংেশর aেনক েবিশ, তারা গিরব। তােদর aবsা 
eমনi েয aিধgহেণর ধাkা সামলােনা তােদর পেk মুশিকল। eেদর মেধ  
যারা নিথভুk ভাগচাষী eবং সামাn জিমর মািলক, তারা হয়ত টাকার 
aে  kিতপূরণ েপেয়েছ বা বতমান আiেনর িনিরেখ পাoয়ার েযাগ । িকnt 

                                                 
† িসিপআieম, পি মব  রাজ  কিমিটর পিুsকা ‘pস  িস রু o িশlায়ন’-e aিধগহৃীত পাঁচিট 
েমৗজায় aনিথভkু বগাদােরর সংখ া uেlখ করা িছল ১৭০ জন। e তথ  িছল ১২ িডেসmর 
২০০৬ পযn। ১০ আগs ২০০৭ আনnবাজার পিtকা েথেক hগিলর েজলাশাসক সেূt জানা 
যায়, িস েুর aনিথভkু বগাদারেদর নািনর েশেষ সংখ ািট দাঁিড়েয়েছ ৩১২। িকnt ei তািলকা 
কতখািন সmণূ, তা eখনo আমােদর কােছ s  নয়।  

১৯ ১৮ 



 

“eকিট pাসি ক িবষয় হল ‘জিম aিধgহণ আiন, ১৮৯৪’, যা 
জিমহারােদর, িবেশষত জিমর সে  যােদর জীিবকা যুk েসi েছােটা চাষী 
eবং anাnেদর aিধকার রkা করেত খুবi apতুল। kিতgsেদর সে  
গণতািntকভােব আেলাচনা করার pে র, যার সে  তােদর সmিতর p িট 
যুk, বতমােন েকানo আiনগত িভিt েনi। েদেশর িবsতৃ a েল 
ভাগচাষীরা নিথভুk নয়। বতমান আiেন eেদর জn েকানo ব বsা েনi। 
েখতমজুরেদর জn eেত েকানo ব বsা েনi। যিদo eেkেt িস ুেরর গািড় 
pকেl kিতপূরেণর প ােকেজ সমs kিতgsেদর anভুk করার বাম ে টর 
uেদ াগ uেlখেযাগ । ...” 
 

Change The Special Economic Zone Act, 2005, CPI(M), April 2007  

েসi kিতপূরেণর পিরমাণ েবশ কম।  
 aথাৎ, িবপরীত িদক েথেক েদখেল বলা যায়, সরকাির তথ  anযায়ী 
oপেরর িদেকর মাt ২২ শতাংশ চাষী ভােলা kিতপূরণ আদায় কেরেছ 
aথবা বতমান আiেনর িনিরেখ করবার েযাগ । eেদর মেধ  িন য় জিম 
িদেত aিন কু চাষীরাo রেয়েছ। িকnt েসi oপেরর sরটুk বাদ িদেল 
আমরা কী েদখেত পাি ? eক িবপুল aংেশর চাষী (েখতমজুররাo eেদর 
মেধ  uেlখেযাগ  aংশ, ৪৩.৯ শতাংশ) েয kিতর কবেল পড়েছ, তার 
সরকাির সমাধােন েকানo পূরণ েনi। িকnt সরকােরর তরেফ pচার 
আেছ, িস েুর যা kিতপূরণ েদoয়া হেয়েছ তা সারা েদেশ িবরল। টাকার 
aে র িবচাের তার মেধ  িকছুটা সত  রেয়েছ। শতািধক বৎসেরর পুরেনা 
iংেরেজর জিম aিধgহণ আiেন বা ভারতীয় সংিবধােনর েকাথাo-i ei 
ধরেনর kিতপরূেণর েচেয় িভn েকানo কথা বলা েনi। মজার কথা, 
পি মবে  সংসদীয় িবেরাধীরাo ‘aিন কু কৃষকেদর জিম েফরৎ িদেত 
হেব’ --- eর বাiের আর িকছু বলেত পারেছ না। aথাৎ সংসদীয়, আiিন 
eবং তথাকিথত গণতািntক সমাধান pিkয়ায় ei kিতর েকানo পূরণ 
আপাতত দৃ মান হে  না। eবাের আমরা আিস, সরকাির িহেসেবর 
বাiের, বাsব জীবেনর িচt েথেক পাoয়া kিতর িহেসবিনেকেশ।   
 বাsব িচt েথেক পাoয়া যাে , জুলিকয়া খােলর oপাের জয়েমাlার 
মুসলমান পাড়া, ধাড়াপাড়া েথেক r কের eপােরর পাগেড়পাড়ার 

বাগিদেদর মেধ , সঁাতরাপাড়ার মািহ েদর মেধ , riদাসপাড়ার riদাস বা 
চমকারেদর মেধ , মধ পাড়ার বাগিদেদর মেধ  ব াপক সংখ ায় ভিূমহীন 
মাnষ রেয়েছ, যােদর িনর শু সংখ াগির  pত kভােব চােষর কাজ না 
করেলo নানাভােব ei জিমর সে  যুk িছল। eছাড়া, বােজেমিলয়া, 
েবড়ােবিড় পূবপাড়া, েগাপালনগর, মধ পাড়া, সাoপাড়া, সাহানাপাড়ায় eবং 
খােসরেভিড়েতo িকছু িকছু েখতমজুর পিরবার রেয়েছ, যারাo ei জিম 
aিধgহেণর ফেল kিতgs। আর েদাবঁািদর মেতা gাম, েযখােন pেত ক 
ঘেরর মিহলারা পযn চােষর সে  সরাসির যুk িছল, তােদর kিত েতা 
মাtাছাড়া।  
 eরা সকেলi জনগণনা eবং েভাটার তািলকায় anভুk। নাগিরক 
পিরচেয়র সমs নিথi eেদর eবং সরকােরর িজmায় রেয়েছ। aথচ গত 
েদড় বছর ধের eেদর েকান gামিভিtক তািলকা তির করা aথবা তােদর 
মত-aমতেক grt েদoয়ার িবndমাt uেদ াগ সরকাির বা আেnালনকারী 
েকানo পেkর তরেফi েদখা যায়িন। aিধgহেণর aিভশাপ o dগিত 
eেদর পিরবারgিলেত েনেম eেসেছ নীরেব িনঃশেb, সমs সরকাির 
েবসরকাির পk-িবপk pচারধারার anরােল।  
 eছাড়া, িস ুের চােষর মরsেম pিতিদন বাiের েথেক মােঠ খাটেত 
আেস হাজার হাজার মাnষ। েভারেবলা েথেক কামারkN ু বা মধুসূদনপুর 
েsশেন িগেয় দঁািড়েয় থাকেল eেদর েদখা েযত। েTন েথেক েনেম তারা 
দেল দেল মােঠ চেল আসত। িস ুের eখন eেদর aিধকাংেশরi আসা 
বn। eরা আসত ধেনখািল, মােঝরgাম, হািজগড়, বধমান, মশাgাম, 
ঝাপানডাঙা, দশঘড়া েথেক। পrুষ-মিহলা uভেয়i। ধান কাটার সময় eরা 
মােঠ ‘িকেষণ’-eর কাজ করত। ধান েরায়ার সময় আসত বাiেরর 
েমেয়রা। মািহ পাড়ায় িবেশষ সমেয় eরা ঘর েবঁেধ েথেকo েযত 
িকছুিদন। েযমন আসত রঁাচী েথেক, িফ’বছর কেয়ক’শ েলাক। জােত eরা 
ধা র, মাঠ েথেক বঁােক ফসল বেয় িনেয় যাoয়ার কােজ তােদর লাগত। 
দিkণ ২৪ পরগণার েলােকরাo মােঠর কােজ eেস িকছুিদন েথেক েযত। 
ei সব িবিভn জােতর, িবিভn েপশা-কােজর o িবিভn দkতার মাnষo 
িস েুরর জিম aিধgহেণর ফেল কাজ হািরেয়েছ।  
 

২১ ২০ 



 

kিতপরূেণর টাকার পিরমাণ মুখ  p  নয় 
 

aেনক সময় পি মব  সরকার, িসিপআieেমর বkেব  eবং বেড়া 
িমিডয়ার সংবােদ বলা হেয়েছ, িস ুের জিমর মািলকেদর েয kিতপূরণ 
েদoয়া হেয়েছ, তা সারা ভারেত নিজরিবহীন। আবার, eমন বkব o েকান 
সমীkা েথেক েবিরেয় eেসেছ, িস েুরর চাষীেদর িবেkাভ o আেnালেনর 
anতম grtপূণ কারণ হল সরকাির kিতপূরেণর টাকার aে র পিরমাণ।  
২০০৬ সাল েথেক eপযn েবশ িকছু সমীkা িস ুের চালােনা হেয়েছ। 
pায় সকেলi িস েুরর জনসাধারেণর জিম aিধgহেণ িবেkােভর পিরমাপ 
eবং িবেkােভর কারণgিল িচিhত করার েচ া কেরেছ। বh grtপূণ 
তথ  u ঘািটত হেয়েছ সমীkাgিল েথেক, তেব আমােদর eখনকার সমীkা 
সহ েকানিটেকi সmূণ বা সামিgক বলা চেল না, pিতিট সমীkাi 
কমেবিশ আংিশক। আমােদর সমীkায় সেবাপির eটাi ধরা পেড়েছ, 
kিতপূরেণর পিরমাণ িনেয় সেnাষ বা aসেnাষ, েকানটাi eখােন মুখ  
p  নয়।  
 সবেচেয় aবsাপn, সাহা, বাri বা েঘােষেদর মেধ  যােদর জিমর 
পিরমাণ েবিশ, যারা anপিsত জিমর মািলক (absentee landlord) aথবা 
যারা িনেজরা জিম চাষ কের না, নিথভুk বা aনিথভুk বগা/ভাগচাষীেক 
িদেয় জিম চাষ করায়, তারা kিতপূরেণর টাকা েপেয় সnt  হেতi পাের। 
সাহারা aেনেক বnিক কারবার কের, বাriেদর নানারকম চালু ব বসা 
রেয়েছ আর েঘােষেদর মেধ  ছানা o dেধর কারবার রেয়েছ। ক াশ 
টাকাটা তােদর আরo unিতর কােজ লাগেত পাের। েযমন, ধরা যাক, 
িহমাং  বাriেয়র কথা। পিরবােরর িবিভn নােম েমাট ৭৫ িবঘা জিম 
তঁােদর রেয়েছ। কত kিতপূরণ তঁারা েপেয়েছন? কমপেk, শািল জিম 
ধরেলo oi জিমর kিতপূরণ হয় ২ েকািট ১৪.৫ লk টাকা। েসi টাকাটা 
যিদ ব াে  ১০ বছেরর জn িফkড কের জমা রাখা হয়, তাহেল বছের 
আেস sদ বাবদ pায় ১৭ লk ১৬ হাজার টাকা। আর oi জিম ভােগ 
িদেল ২৫ শতাংশ ভাগ বাবদ তঁােদর আয় হেত পাের বছের আnমািনক 
৪.৫ লk  টাকা‡। েসিদক েথেক টাটার কারখানার জn জিম িদেয় ei 

                                                 
‡ eখােন বছেরর eকটা মরsেম আমন আর আল ুচাষ ধের িহেসব করা হেয়েছ।  

ধরেনর েলােকেদর লাভi বেট। িকnt িস ুের eরা কতজন? জনসংখ া 
িবnােসর সরকাির িহেসব ধের anমান করা যায়, eরা সব িমিলেয় ৫ 
শতাংেশর কম। তার সে  হয়েতা েযাগ হেব আেরা িকছু কিরৎকমা 
েলােকর সংখ া, যারা eখন েথেকi iঁট-বািল সাpাi িদেয় টাটা বা িশl 
িনগেমর সে  সmক গড়েত r কেরেছ। 
 eেদর েথেক কম aবsাপn aথচ সংখ ায় aেনক েবিশ, d’দশ িবেঘ 
জিমর মািলক, িকnt চােষ unিত হি ল, দাস, মাnা pভৃিতেদর মেধ  
eরকম বh পিরবার রেয়েছ। ei sেt আমরা an সমীkার িরেপাট 
েথেক eকিট aংশ udৃত করব। ei সমীkেকরা িতনিট gােম সমীkা 
চািলেয়িছল, গতবছর aেkাবর o নেভmর মােস : বােজেমিলয়া, েবড়ােবিড় 
পূবপাড়া o খােসর েভিড়। oi সমীkায় oi িতনিট gােমর পিরবারগত 
জিমর মািলকানার ধরন েযরকম িহেসব করা হেয়েছ : 
 

সারণী ২ : পিরবারগত জিমর মািলকানার ধরন 
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 ei সারণী েথেক কী েদখা যাে ? oi িতনিট gােম, pথমত, ১২০িট 
ভূিমহীন পিরবার েকানo kিতপূরণ পায়িন, বতমান আiেনর িনিরেখ 
পাoয়ার েযাগ o নয়। আর ৯৮০িট পিরবার aিত-pািnক, aথাৎ তােদর 
জিমর পিরমাণ িছল সমীkকেদর িহসাব anযায়ী ০.৫ েহkর (৪.০৮ িবঘা) 
বা তারo কম। eত কম জিম থাকা সেtto eরা লাভজনকভােবi িনেজরা 
চাষ কের eেসেছ। িকভােব? েসটা বুঝেত েগেল pািnক o aিত pািnক 
চাষী পিরবােরর চােষর চালিচt, বাsব aথৈনিতক িsিত eবং unিতর িদক 
েথেক িবষয়িট েদখা pেয়াজন। েবাঝার েচ া করা যােব e p িটেকo, 
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েছােটা চাষী েকন িস েুর জিম না-েদoয়ার আেnালেনর পুেরাভােগ।  
সারণী ৩ 

 oপেরর সারণী েথেক েদখা যাে  েয আমন চােষ pধান খরচ মজুর 
(ধােনর বীজ বােদ েমাট খরেচর ৬৫%)। চাষীবািড়েত যিদ মােঠ খাটার 
েলাক থােক, তাহেল ei সবক’িট ম pিkয়ােত মজুর কম লাগেব। 
কারণ সবক’িট ম pিkয়া আলাদা আলাদা সমেয় হয়। ফলত, মজুেরর 
খরচ কেম যােব। বািড়র মােঠ খাটার েলাক-িপছু িকভােব ei মজুর খরচ 
কমেব, তা সারণীেত েদoয়া হল। eটাi চাষীবািড়র uপির লাভ। eমিনেত 
েগাটাটাi েলাক িদেয় করােল দাম েমাটামুিট ভােলা েপেল আমন চােষ 
৩২০০ টাকা লািগেয় িবেঘেত ১০০০ টাকার মেতা লাভ থােক (িবেঘেত ৬ 
ki টাল ধান, ৭০০ টাকা ki টাল)। বািড়র েলাক মােঠ খাটার ফেল মজুর 
খরচ কেম যাবার দrণ তা হেয় েযেত পাের িবেঘ pিত ১২০০ টাকা 
লািগেয় ৩০০০ টাকার মেতা। pস ত, আমন ধােন জেলর খরচ েনi। 
বষার জেল চাষ হয়। েবােরা ধােনর েkেt চােষর খরচ েবিশ, সার েবিশ 
লােগ, জল লােগ। মজুরo লােগ েবিশ। পkাnের েবােরা ধােন ফলনo 
েবিশ। pায় েদড়gণ। িকnt আমেনর ei মজুর-িভিtক িহেসব কমেবিশ 
েবােরা ধান, আলু, পাট, সেষ, শাক সবিজ সব িকছুেতi eকi রকম। বরং 
মজুর-িভিt anাn চােষ eকটু েবিশi। যাi েহাক, চাষী ei লােভর 
মেধ  িদেয়, তার জীবনযাপেন েভাগ  সামgীর pাধাn িবsার না করেত 
িদেয়, ei টাকািটর aেনকটা জমােত পাের। কারণ চাষী মােঠর ফসল 
েথেক (বhফসিল জিমেত) তার বৎসেরর েখারািকর চাল, আলু, আনাজ, 
েতল জিমেয় বািকটা িবিk কের। oi জমােনা টাকািট িদেয় েস আবার 
নতুন কের জিম েকনার কথা ভাবেতo পাের। েকান জিম? েবিশর ভাগ 
েkেti anপিsত চাষীর জিম। েয চাষী িনেজ মােঠ চাষ কের না, 
েগাটাটাi েলাক িদেয় করায়, তার চােষ pায় েকানo লাভ েনi। তার জিম 
িবিk হেয় যায়। eবং িবিk হয় anপিsত চাষীর জিম। েকেন কারা? ei 
মােঠ কাজ করা চাষীরা। aেনক সময় েদখা যায়, al জিমর মািলক ei 
চাষী পিরবারgিল oi anপিsত চাষীর জিমেত al al কের ভােগ 
করেছ েবশ কেয়ক বছর ধের। িকnt বগা েরকড করা হে  না, বদেল 
কেয়ক বছর পর েস oi জিম িকেন িনে । িকnt ei নতনু জিম েকনার 
eকটা সীমা আেছ। েদখা যায়, পিরবাের কমঠ পুrষ মাnষ িপছু ৫ িবঘার 
েবিশ জিম থাকেল oi বাড়িত জিমেত পুেরাটাi েলাক লািগেয় চাষ করেত 

বতমান সমীkায় pাp  ১ িবেঘ জিমেত আমন ধান চােষ খরেচর িহেসব 
মজরু : কােজর ধরন eবং খরচ 
 বীজধান বপন (১টা @ ৫০ টাকা) ৫০ টাকা 
 ধান েরায়া (৯টা @ ৫০ টাকা) ৪৫০ টাকা 
 জিম িনড়ােনা (৫টা @ ৫০ টাকা) ২৫০ টাকা 
 ধান কাটা (৫টা @ ৫০ টাকা) ২৫০ টাকা 
 ধান েতালা (৪টা @ ৫০ টাকা) ২০০ টাকা 
 ধান ঝাড়া (৪টা @ ৫০ টাকা) ২০০ টাকা 
 oষুধ েদoয়া (৩ বার, ২ টা @ ৫০ টাকা) ৩০০ টাকা 
 সার েদoয়া (২টা @ ৫০ টাকা) ১০০ টাকা 
 জিম েদখভাল করা (৫টা @ ৫০ টাকা) ২৫০ টাকা 
সার (৩৫ েকিজ @ ১০ টাকা) ৩৫০ টাকা 
Tাkর ৪০০ টাকা 
iuিরয়া (১০ েকিজ @ ৬.৫০ টাকা) ৬৫ টাকা 
oষধু ৩০০ টাকা 
(বীজ-ধান সাধারণত ঘের তির কের েনoয়া হয়। ) 

েমাট ~ ৩১৫০ টাকা, যার মেধ  ২০৫০ টাকা, aথাৎ ৬৫% মজুর বাবদ। 

ei িহেসব, েয চাষীবািড়েত মােঠ খাটার েলাক েনi, তােদর। চাষীবািড়েত 
মােঠ খাটার েলাক ক’িট eবং চাষীবািড়র েমাট জিম কত, তার oপর ei 
মজুর বাবদ খরচ aেনকটা িনভর কের। যিদ চাষীবািড়েত ১ জন েলাক 
মােঠ কাজ কের, তেব মজুর খরচা বেড়া eকটা কমেব না, েকবল 
েদখভােলর মজুর খরচ বাদ যােব। eকািধক হেল? নীেচর তািলকা েদখুন। 
বািড়র েমাট জিম     বািড়েত মােঠ খাটার েলাক      েমাট মজরু খরচ 
 ১ eকর      ২ জন       শূn 
 ২ eকর     ২ জন      eক তৃতীয়াংশ  
 ২ eকর     ৩ জন       শূn  
 ৩ eকর     ৩ জন     eক তৃতীয়াংশ  
 ৩ eকর     ৪ জন       শূn 
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হে । তাi েসখােন আর লাভ েনi। তাi চাষী িহেসব কের eেগায়। 
েছেল িপছু ৫ িবঘা কের জিম েকনার লk মাtা থােক। আর েমেয় হেল 
তার িবেয় বাবদ ২-১ িবঘা জিম েবচেতi হেব। ei িহেসব আদশ েkেt 
পুেরাটা েমেল। েবিশর ভাগ েkেti হয়ত িকছুটা েমেল। িকnt ei 
িহেসেবর মেধ  চাষিভিtক ভিব ৎ  pকেlর eকটা iি ত পাoয়া যায়। 
eiভােব চােষর মাধ েম িনেজেদর aবsার unিতর pকl পি মবে  
আজ pায় বছর ২৫-৩০ ধের চলেছ। পেুরাটাi সmব হেয়েছ ei পযােয় 
েসচ, সার o Tাkর pভৃিতর মাধ েম চােষ আধুিনকীকরেণর কারেণ। আর 
eiসব পিরবাের যিদ েকu eকটা েছােটাখােটা চাকির েজাগাড় কের 
েফলেত পাের, তেব েসটা পিরবােরর চাষ নামক িশেl পুঁিজ িহেসেব কাজ 
কের। আর ধাের জল িকনেত হয় না বা সার িকনেত হয় না। আরo জিম 
েকনার জn টাকা স য়o করা যায়। িনড়ানটা বা oষুধটা dবােরর বদেল 
িতনবার েদoয়া যায়। যােত ফলন বােড় বা ভােলা হয়। ফসলটাo ধােরর 
শেতর কারেণ তাড়াhেড়া কের কম দােম িবিk কের িদেত হয় না, ভােলা 
দাম পাoয়ার জn িকছিুদন মজুত করার kমতা aিজত হয়। তাi oi 
েছােটা চাকির কখনo পুেরা পিরবারিটেক চাষ ত াগ কের চাকিরজীবী হেয় 
uঠেত uৎসাহ েযাগায় না। বরং তা চােষ uৎসাহ স ার কের। িস েুর 
েছােটা চাষীর জিম আঁকেড় থাকেত চাoয়ার মূেল রেয়েছ ei িনজs, s  
ভিব েতর কlনা। বলা বাhল  ei pকl েকান সরকাির পিরকlনার a  
নয়, মাnেষর তির। eরi pিত িন েশানা যাি ল েবড়ােবিড় পুবপাড়ার 
পুর য় দােসর কথায়, “আজ েথেক ২০ বছর আেগ eখােন eেল 
েদখেতন, সব মািটর বািড়, আজ মািটর বািড় খুঁেজ পাoয়া d র। সব চাষ 
েথেক।” kিতপূরেণর টাকা eবং ei ভিব ৎ পিরকlনার aথৈনিতক, 
সামািজক, সাংসািরক িদক --- ei dিট তুলনােতi আেস না।  
 pস ত, সংেযাজনী ৬ (পৃ া ৩৫) েথেকo আমরা েদখেত পাি , েমাট 
৭৮৯ জন, যারা আদালেত হলফনামা েপশ কের জিম িদেত aিন া 
pকাশ কেরেছ, তােদর মেধ  ৭৩০ জেনর ১ eকর বা তারo কম জিম 
সরকােরর হােত চেল েগেছ। eর মেধ  pায় ৪০০ জেনর aিধগৃহীত 
জিমর পিরমাণ ০.২ eকর বা তারo কম। anমান করা যায়, eরা 
kিতপূরেণর টাকা িনেয় েমােটi uৎসাহী নয়। তােদর kিতেক টাকা িদেয় 

বা তােদর জিমর সামাn পিরমাণ িদেয় আnাজ করা যায় না, পূরণ করা 
েতা aসmব। 
 

সারণী ৪ 
 

েমৗজা  েমাট জিমর  
পিরমাণ (eকর) 

aিধগৃহীত জিমর 
পিরমাণ (eকর) 

aসmত চাষীেদর 
জিমর পিরমাণ (eকর) 

েগাপালনগর ১৬৫৬.৫৫ ৩৯৯.৯৮ ১৬৫.১২ 
েবড়ােবিড় ১০৪৩.৮২ ৩২৭.২১ ৯২.৯২ 
খােসর েভিড় ২২৯.৬২ ১৮০.৫৯ ৫২.৬৭ 
বােজেমিলয়া ৩৫৫.১৩ ৪৭.৭৭ ২২.৬৪ 
িসংেহর েভিড় ৩১০.৭৫ ৪১.৫৬ ৪.৬২ 
েমাট ৩৫৯৫.৮৭ ৯৯৭.১১ ৩৩৭.৯৭ 

সূt : uৎস মাnষ পিtকা , িবেশষ েkাড়পt , জলুাi ২০০৭। 
 

 eেদর নীেচ রেয়েছ জিমর মািলকানা না-থাকা ভূিমহীন িবপুল 
জনসমি । িস েুর eরা েমাট কৃিষজীবী জনসংখ ার ৪৩.৯ শতাংশ। যিদo 
ei ভূিমহীেনরা সকেলi aিধগৃহীত ৯৯৭.১১ eকের চােষর কােজ যুk 
িছল না। েযমন, মধ পাড়ার বাগিদরা, riদাসপাড়ার ভ ানচালক, কােঠর 
িমিst বা an েপশার েলাকজন। িকnt েবিশরভাগ sানীয় ভূিমহীন oi 
জিমেত কাজ করত। েযমন, েদাবঁািদর বাuির মিহলা o পrুেষরা, 
েগাপালনগেরর সাoপাড়া, সাহানাপাড়ার েলােকরা, riদাসপাড়ার 
পুrষেদরo eকটা aংশ oi জিমেত েখতমজুির বা ভােগ/িঠকায় চাষ কের 
eেসেছ। eেদর মেধ  যােদর মুখ  েপশা েখতমজুির, ভােগ চাষ, বা জিমর 
েকানo কাজ নয় --- তারা kিতপূরণ না েপেলo --- টাটার কারখানা হেল 
কাজ হেব, ei আ ােস তারা েকu েকu িকছুটা ভরসা কেরেছ। টাটার 
কারখানা sাপেনর আnষি ক কােজo তােদর eকটা aংশ যাে । িকnt 
যারা মূলত চােষর oপরi িনভরশীল, তােদর কােছ জিম aিধgহণ েমােটi 
gহণেযাগ  নয়। gহণেযাগ  নয় েঘরা জিমর রাতপাহারা, মািট বoয়া বা 
েসলাiেয়র েTিনংেয়র মেতা কাজgিল। 
 তাহেল আমরা েদখেত পাি , oপেরর sেরর েবশ aবsাপn eবং 
মূলত an েপশা বা কােজর oপর িনভরশীল কেয়ক শতাংশ েলাক বাদ 
িদেল, িস েুরর kিতgs মাnেষর িবপলু সংখ াগির  পিরবার তথা 
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জনসংখ া kিতপূরেণর টাকার a  িনেয় েমােটi িবkুb নয়, তােদর 
িবেkােভর েকndীয় িবষয় চাষ হারােনা। তাi আমােদর ei সমীkার  
িশেরানাম : েয kিতর পূরণ েনi। 
 

জিম aিধgহণ : যােদর পেk ংসাtক 
 

anিদক েথেকo আরo ভয়াবহ o গভীরতর মাtায় পূরেণর aেযাগ  
kিতর p িট আসেছ। েসi p িট ছুঁেত েগেল আমােদর েদাবঁািদর িদক 
েথেক aবsার িবচার করা দরকার। 
 েদাবঁািদর মাnষ চােষর সে  যুk হoয়ার সূেt eখােন eেস বাসা 
েবঁেধিছল কেয়ক পুrষ আেগ। সিত  বলেত িক, তােদর aভাব-aনটন 
েকানিদনi দূর হয়িন। িকnt িস ুর চােষ-ফসেল-dেধ বা আnষি ক ব বসায় 
সমৃd হেয়েছ। মােঠ জনমজুির করার সূেt চাষীেদর সে  তােদর আtীয়তা 
বhিদেনর। জনমজুির করেত করেত তারা kমশ ভােগ চাষ r কেরেছ, 
eক-eকটা মরsম-িভিtক ফসল anযায়ী টুকেরা-টুকেরা জিম ভােগ িনেয় 
ফসল ফিলেয়েছ। িসজেনর ধান আমন চাষ না েপেলo aফ-িসজেনর ধান 
েবােরা eবং আল,ু পাট, সবিজ তারা ভােগ চাষ কের ফিলেয়েছ। oেতi 
তােদর সামাn যা-িকছু unিতর uৎসাহ। িকnt কখনo িনিদ  মািলেকর 
জিম িsরভােব বছেরর পর বছর ভােগ পায়িন। ফলত, d’eকিট পিরবার 
বােদ, তােদর বগা েরকড হয়িন।  
 eখােন েদাবঁািদ eবং riদাসপাড়া : dিট আলাদা িচt। dিটi 
ভূিমহীনেদর gাম। েদাবঁািদ চােষর oপর সরাসির o সmূণ িনভরশীল। 
riদাসপাড়া চােষর oপর সরাসির aতটা িনভরশীল নয়। eখােন বাuির 
o চমকারেদর আলাদা জাতগত o সামািজক ঐিতেhর িদকিটরo ভূিমকা 
রেয়েছ। চােষর oপর eতটা িনভরশীলতাi েদাবঁািদেক জিম না-েদoয়ার 
আেnালেন eতখািন যুk কেরেছ। চােষর oপর িনভরশীলতা কম থাকায় 
eবং an েপশার aভ াস থাকায় riদাসপাড়া টাটা eবং সরকােরর 
pিতrিতেত িকছুটা ভরসা করেত চাiেছ। dিট gােমর রাজৈনিতক 
সমথেনর েঝঁাকo ei বাsব aবsােনর সে  খাপ খায়।  
 েদাবঁািদর মিহলা o পুrেষরা eখন েদখেছ, টাটার জn জিম aিধgহণ 
হেয় যাoয়ায় বাstটা তােদর রেয়েছ আর সামেনর eতিদন চষা জিমটা 

uধাo। ei aবsাটা তােদর কােছ াসেরাধকারী, মৃতু র শািমল। 
 সমাজ িন ল নয়, সমােজর িভতর েথেক rপাnর বা পিরবতেনর 
pিkয়া চলেত থােক, পুরেনা েপশা-কাজ বা তার পdিত-pযুিkরo বদল 
হেত পাের। েদাবঁািদেত আমরা েদেখিছ, েখতমজুর মিহলা সনকা পােtর 
বা া েমেয়রা শািড়র oপর eমbয়ডািরর কাজ r কেরেছ। শািড় pিত 
৫০ টাকা আয়। িকংবা মধ পাড়ায় েদেখিছ, গলার হােরর লেকেট পুঁিত 
বসােনার কাজ করেত r কেরেছ জনা চােরক িকেশার। চােষর কােজ 
েবকার হেয় িগেয় েকu হয়ত কারখানার দােরায়ােনর কােজ যাে , েকu 
হয়ত an রােজ o পা বাড়াে । িকnt সমােজর বাiের েথেক যিদ 
আচমকা ধাkাটা আেস, eকটা আgাসেনর মেতা, gামসমােজ ei েয 
eকটা লNভN কাN সৃি  হয়, eক-eকটা পিরবার ছারখার হেয় যায়, 
েভেঙ যায়, তেব তা েকমন বদল? 
 েদাবঁািদর ভ ানচালক িবলু মtীর ক ঠsের েসi আিত pকাশ পায় : 
 

aেনক ভ ানচালক িছল , আট-দশটা। eকটা grপ িছলাম। খানিতেনক আেছ , 
বাদবািক সব িবিk হেয় েগেছ। মােঠ আর েকান কাজ েনi। oi প াে ডেলর 
েদাকানরা কাজ েদয় oেদর , েয ক’টা ভ ান আেছ। েযিদন হয় , েসিদন। 
 েযটার oপর আমরা কের খাি লাম েসটা েতা বn হেয় েগেছ। আর িক  ুকরার 
েনi। eকবছেরর েবিশ বn হেয় েগল। ... চলেছ বnক িদেয়। পাঁচটা গr িছল , 
িবিk হেয় ... eখন eকটা গr আেছ। ... 
 আজেক eখন [েবলা িতনেট ] রাnা হে  , আল-ুভাত। েদখনু। eরকম ক  
েকানিদন হয় না। 
 eখন পািটেত পািটেত েয আেলাচনা চলেছ , তােত আমােদর কথাটা েনi। ... 
না েখেত েপেল চিুর-ডাকািত , খনু-খারািপ , eখান-েসখান , যারা টাকা িনেয় 
িফরেব তােদর ... 

 

 েয pত k গােয়-গতের-চাষীেদর সে  eকসােথ তারা oi মােঠ 
eতিদন চাষ কের eেসেছ, তােদরi সে  তারা জিম aিধgহণ িবেরাধী 
আেnালেন শািমল হেয়েছ। টাটার পঁািচল uেঠ যাoয়ার পরo তারা েবকার 
হেয় aভাব সh কেরেছ। ঘের হঁািড় চেড়িন, িকnt মাথা েহটঁ কের টাটার 
pেজেkর কােজ তারা যায়িন। pথমিদন েথেক আজ পযn আেnালেনর 
anতম শিk হoয়া সেtto ei আেnালেন তােদর েকানo pিতিনিধt 
আমরা েদখেত পাiিন। িস রু আেnালেনর সংগঠেনo তারা েনতৃেtর 
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sানীয় েখতমজরু যবুকেদর মnব  
 

“েনতৃt গণআেnালেনর েথেক সের 
েগল। রাজনীিত eেস েগল। আেnালনটা 
পািটগত দঁািড়েয় েগল।” 
 

“আমােদর েকানo গাiড েনi।” 
 

“আমােদর িপছেন oেদর মেতা েকানo 
বুিdজীবী েনi।” 

aংশ নয়। আেnালন যখন utাল হেয় uেঠিছল, আমরা েনিছ, 
বাuিরপাড়ার েছেলরা হােত লািঠ তেুল িনেয়িছল। িকnt েনতেৃtর িনেদেশ 
তারা হােতর লািঠ েফেল িদেয়েছ। eখনo কথা বলেত বলেত মিহলারা 
eমনo বেল েফেলন : ‘আমরা oেদর জn লেড়িছ’। ‘oেদর’ বলেত 
েসi চাষীেদর জn, েয চাষীরা জিম িদেত চায়িন, আজo হয়ত তারা 
aেনেক সরকােরর হাত েথেক 
kিতপূরণ েনয়িন। ei চাষীেদর 
সে i তারা েলেp থাকেত 
েচেয়েছ, আলাদা pিতিনিধt 
চায়িন, আলাদা দািব কেরিন, 
আলাদা সংগঠনo গেড়িন। 
 িকnt kিতর িদক েথেক 
তােদর aবsাটা েতা আলাদা। 
সংখ ার িদক েথেকo তারা যেথ  
ভাির --- কী জনগণনায়, কী েভাটার তািলকায়, কী মােঠর কােজ, সবt। 
চাষী িহেসেব তােদর sীকৃিত েনi, aথচ তারা েতা চাষ-i কের eেসেছ 
জীবনেভার। ঘেরর বা ারা eকট ু বেড়া হoয়ার সে  সে  মা, বাবা, 
কাকা, কাকীমা, িদিদ, দাদার সে  মােঠ েনেম পেড়েছ eতকাল। an কাজ 
oরা েশেখিন। িস েুরর চাষ ভােলা হoয়ায় বাiের যাoয়ার কথাo oরা 
ভােবিন eতিদন। 
 ei aবsাটা সেরজিমন েদখেল েয েকu anভব করেব, টাটার 
কারখানা sাপন সমােজর ei sরটার জn কতখািন ংসাtক। 
 েদাবঁািদ gােমর ঘর-ঘর েথেক েমেয়রা কাকডাকা েভাের uেঠ eখন 
ধান েরায়ার জn েবিরেয় পড়েছ দূরদূরােn, েদড়-d িকেলািমটার পথ েহঁেট 
নািলkল পযn তারা চেল যাে  েকu েকu। িকnt সরকােরর জিম 
aিধgহেণর পদেkপ তােদর েশকড় েথেক uপেড় েফলেত চাiেছ। চাষ 
েথেক uে দ কের েসi ংসাtক, চূড়াn aপূরণীয় kিতর িদেকi 
pশাসন েঠেল িদেত চাiেছ eiসব েখতমজুর পিরবারgিলেক। কীভােব, 
েকান পdিতেত eর েমাকািবলা সmব? েকান পেথ পিরtাণ? ei pে i 
আেলািড়ত eখন েদাবঁািদর মেতা পাড়াgিল।     

সংেযাজনী ১ 
টীকা o সংjা 

 
েখতমজুর     মজুরীর িবিনমেয় েয aেnর চােষর জিমেত  িদনমজুর 
       িহেসেব চােষর কাজ কের। 
বগাদার      ফসেলর ভােগর িভিtেত েয aেnর জিম চাষ   
       কের। িস ুের চােষর খরচ মূলত বগাদার িনেজ বহন 
       কের eবং ফসেলর বা সমমূেল র ২৫ শতাংশ জিমর  
       মািলক পায় eবং বগাদার ৭৫ শতাংশ পায়। 
বেড়া চাষী     েয চাষীর জিমর পিরমাণ ৫ েহkেরর oপের।  
মধ চাষী      েয চাষীর জিমর পিরমাণ ৩ েহkর েথেক ৫ েহkর। 
েছােটা চাষী     েয চাষীর জিমর পিরমাণ ১ েহkর েথেক ৩ েহkর। 
pািnক চাষী    েয চাষীর জিমর পিরমাণ ০.৫েহkর েথেক ১ েহkর। 
aিত pািnক চাষী   েয চাষীর জিমর পিরমাণ ০.৫ েহkেরর নীেচ। 
ভূিমহীন চাষী    েয চাষীর েকােনা চােষর জিম েনi।  
পাTাদার      েয চাষী asায়ী ভােব জিমর পাTা বা দিলল   
       েপেয়েছ। 
 

১ েহkর = ২.৪৭১ eকর; 
১ eকর = ৩.৩ িবঘা; 

১ িবঘা = ৩৩ শতক = ২০ কাঠা। 

 
সংেযাজনী ২ 

িস ুের িবঘা pিত চােষর খরচ o আেয়র গড়পরতা িহেসব  
[সমs কাজ মজরু িদেয় করােল] 

 
 ফসল   খরচ   ফলন   পেুরাটা িবিk করেল আয় 
আমন ধান   ৩২০০ টাকা  ৬ ki টাল    ৪২০০ টাকা 
েবােরা ধান   ৪৫০০ টাকা  ৮ ki টাল    ৬৪০০ টাকা 
েজ ািত আলু*  ৭০০০ টাকা  ৪০ ki টাল    ১২০০০-১৬০০০ টাকা 
চndমুখী আলু*  ১১০০০ টাকা  ৪৫ ki টাল    ১৮০০০-২৩০০০ টাকা 
* বািণিজ ক ফসল আলুর ei িহেসব চাষ ভাল হেয়েছ, বাজারo ভাল আেছ ধের িনেয়। 
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সংেযাজনী ৩ 
েদাবাঁিদ gােমর eক aনিথভkু ভাগচাষীর বগা েরকেডর জn 

আেবদনপt 
 
To  
The BLRO 
Singur, Hooghly 

Through: R.I.O. , Beraberi 
মাননীয়, 
আমার িবনীত িনেবদন ei েয িস ুর থানার anগত েবড়ােবিড় gাম প ােয়েতর 
েবড়ােবিড় (েদাবঁািদ) gােমর sায়ী বািসnা o কৃষক ী িব নাথ মtী (িপতা 
সূযকাn মtী) েবড়ােবিড় িনবাসী ী aি নী kমার েদ (িপতা sগত সতীশ েদ) 
মহাশেয়র েবড়ােবিড় েমৗজায় িনmবিণত জিমgিল ২০ বৎসর যাবৎ ভাগচাষ 
কিরেতিছ। 

মহাশেয়র িনকট eকাn pাথনা েয আিম যাহােত সমs জিমgিল বগা েরকড 
পাi তাহার ব বsা কিরয়া বািধত কিরেবন।  
              iিত  
১৭.১১.২০০৬           আপনার িব s 
              ী িব নাথ মtী 
তফিসল পিরিচত জিম 
েমৗজা েবড়ােবিড় 
দাগ নং   পিরমাণ 
২৪৩   ০.০১ শতক 
২৮৫   ০.১৪ শতক 
২৮৬   ০.২৫ শতক 
২৮৭   ০.৩৪ শতক 
২৮৮   ০.২৮ শতক 
েমাট   ১.০২ শতক 
 মািলক পেkর নাম   িপতার নাম      িঠকানা 
১  aি নী kমার েদ    sগত সতীশ েদ     েবড়ােবিড় 
২ srপ kমার েদ     sগত শ র েদ     েবড়ােবিড়  
৩  arপ kমার েদ     sগত শ র েদ     েবড়ােবিড় 
৪  চায়না েদ     (sামী) sগত শ র েদ   েবড়ােবিড় 

সংেযাজনী ৪ 
িস ুের জাতপাত o গড়পরতা আিথক aবsা 

 
জাত  পদিব    েমৗজা/পাড়া/gাম   গড়পরতা আিথক aবsা 
 

bাhণ  চkবতী, ব ানািজ েগাপালনগর, েবড়ােবিড়   s ল 
   চ াটািজ iত ািদ  পূবপাড়া 
কায়s  েঘাষ, বs iত ািদ েগাপালনগর      s ল 
মািহ   বাri    েগাপালনগর বাriপাড়া,   েবশ aবsাপn 
        খােসরেভিড়      
মািহ   দাস     েবড়ােবিড় পূবপাড়া    s ল 
মািহ   মাnা    েবড়ােবিড় পূবপাড়া    s ল 
মািহ   সাo    েগাপালনগর সাoপাড়া,   মধ িবt 
        পূবপাড়া 
মািহ   সাহানা    েগাপালনগর সাহানাপাড়া   মধ িবt 
মািহ   েকােল    বােজেমিলয়া,      সাধারণ 
        েবড়ােবিড় মধ পাড়া 
মািহ   সঁাতরা    েবড়ােবিড়      সাধারণ 
মািহ   পাল    েবড়ােবিড়      সাধারণ 
েগায়ালা  েঘাষ    েগাপালনগর েঘাষপাড়া,   aবsাপn 
        েবড়ােবিড় েঘাষপাড়া, 
        বােজেমিলয়া, খােসরেভিড় 
ঁিড়/বিণক সাহা    েবড়ােবিড় সাহাপাড়া,   েবশ aবsাপn 

        বােজেমিলয়া, েগাপালনগর  
বাগিদ  পাt , মািলক,   জয়েমাlা, েবড়ােবিড় মধ পাড়া সাধারণ 
(বগkিtয়) হাmীর    o পূবপাড়া, বােজেমিলয়া, 
        যমপুkর 
dেল  মাল     মালপাড়া, বােজেমিলয়া   মধ িবt 
বাuির  মtী, পাt,   েদাবঁািদ, েহােটলধার,   aিত সাধারণ  
   বাগািল iত ািদ  দলুiগাছা 
চমকার  riদাস    riদাসপাড়া      aিত সাধারণ 
মুসলমান      জয়েমাlা,       সাধারণ 
        িকসমত যমপুkর   
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