
পি মবে র নnীgাম --- uিড় ার পেsা 
SEZ-িবেরাধী লড়াiেয়র পােশ দাড়ঁান 

 
২০০৭ সােলর নেভmর মােস পি মব বাসী যখন নnীgােম দল 
o রােTর পিরকিlত যৗথ সntাস pত k করেছ, যখন তার িনnায় 
মুখর হেয় uঠেছ eরােজ র মাnষ, মাt কেয়কিদেনর তফােত 
নেভmেররi ২৯ তািরখ পােশর রাজ  uিড় ায় তার পুনরাবৃিt 
ঘটল। সখােন দল eবং রােTর সে  সরাসির বhজািতক 
কাmািনo ei সntােস শিরক হেয়েছ। যন eকi পিরকlনার 
rপায়ন – eখােন িসিপeম, oখােন িবেজিড; eখােন 
iেnােনিশয়ার সািলম গা ী, oখােন দিkণ কািরয়ার পেsা; 
eখােন কিমকাল হােবর জn জিম aিধgহণ, oখােন isাত 
িশl, আকিরক আর pাiেভট বnেরর জn জিম aিধgহণ। 
eখােন জনpিতেরাধ, oখােনo জনpিতেরাধ। নnীgােমর 
জনআেnালন যিদ দলমতিনিবেশেষ পি মব বাসীর ak ঠ সংহিত 
পেয় থােক, তাহেল uিড় ার ei জনআেnালেনরo আমােদর 
ak ঠ সংহিত pাপ । 

২০০৫ সােলর ২২ জুন uিড় া সরকার পেsার সে  চুিk 
কের। চুিk মাতােবক জগৎিসংহপুর জলার eরাসামা bেকর 
৪০০৪ eকর জিম পেsার হােত তুেল দoয়ার uেদ াগ নয় 
সরকার। পােনর বরজ, ধান চােষর জিম eবং ২২০০০ মাnেষর 
বসতজিম বািসnােদর সmিত ছাড়াi হsাnর করার িবrেd r 
হয় লাগাতার জনpিতেরাধ। আজ পযn চলেছ ei পেsা-
pিতেরাধ। ২৯ নেভmর ২০০৭ aিধgহেণর জn psািবত ei 
eলাকার pেবশ-পেথ বািলটুথ gােম পেsা, শাসক িবেজিড দল 
eবং পুিলশ o pশাসেনর যৗথ হামলা নােম gামবাসীেদর oপর। 
সখােন বামা িবেsারণ কের, আেnালনকারীেদর aবsােনর 
তাঁবুেত আgন লািগেয় িদেয়, মিহলােদর oপর সশst আkমণ কের 
psািবত eলাকার িতনিট প ােয়েতর gােম gােম পুিলশ o 
পেsার ভাড়ােট g ডােদর রাজt কােয়ম হেয়েছ। আেnালেনর 
নতা সহ ২০০ gামবাসীর িবrেd িমথ া মামলা করা হেয়েছ। 
eতদসেtto eখনo সরকার oi a েল জিম জিরেপর কাজ r 
করেত পােরিন। িধনিকয়া  gােম eখনo ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম  

eকনজের পেsা 
 

• uিড় ার জগৎিসংহপুর জলার 
পারাদীেপ ৫২,০০০ কািট টাকা 
িবিনেয়াগ কের দিkণ কািরয়ার 
বhজািতক কাmািন পেsা ১২০ 
লk টন uৎপাদনkমতা সmn 
eকিট aখN isাত কারখানা 
(Integrated Steel Plant) eবং 
িনজs বnর িনমাণ করেত চাiেছ। 
• ভারেতর মেধ  eিট eকক 
বৃহtম FDI িবিনেয়াগ। 
• ২২ জুন ২০০৫ পেsা eবং 
uিড় া সরকােরর মেধ  eকিট 
সমেঝাতাপt (Memorandum of 
Understanding) sাkিরত হয়। 
• oিড়শার জগৎিসংহপুর জলার 
eরাসামা bেকর িধনিকয়া, গড়kজ  
eবং nয়াগাঁo gাম-প ােয়েতর 
anগত ৪০০৪ eকর জিম সরকার 
পেsা কাmািনর কােছ িলজ িদেত 
রািজ হেয়েছ। পের জানা যাে , 
ধু ei িতনিট প ােয়তi নয়, 

eরাসামা o kজ  bেকর আরo 
২৩িট gামপ ােয়ত eলাকা পেsা-
pকেlর আoতায় চেল যােব। 
• uিড় া সরকার পেsােক 
কটেকর জাবরা- ত মহানদীর 
জলাধার থেক জল সংgহ করার 
anমিত িদে । 
• ভারত সরকার ei pেজেkর 
জn uপযুk মােনর কয়লা সরাসির 
বা কান রাTায়t িশেlর মাধ েম 
ব বsা করেব; uিড় া সরকার ei 
বhজািতকেক ৬০০০ লk টন 



সিমিত’র নতৃেt gামবাসী gাম িনেজেদর দখেল রেখ গণ-পাহারা 
চািলেয় যাে । 

SEZ eবং িশেlর জn যেথ ভােব চাষ o বসতজিম 
aিধgহেণর িবrেd, লk লk মাnষেক িনিবচাের uে দ করার 
িবrেd পি মব , uিড় া, ঝাড়খN, মহারাT, পা ােব গেড় 
uেঠেছ pিতেরাধ। eকi pিতেরাধ লড়াiেয় আজ শািমল 
ভারতবেষর িবিভn pাn – রায়গড়, কিল নগর, জগৎিসংহপুর, 
িস রু, নnীgাম। আsন আমরা পি মব বাসী িস রু, নnীgােমর 
pিতবাদী pত য় িনেয়i জগৎিসংহপুেরর ei pিতেরােধর পােশ 
দাঁড়াi।  

     ৫i ফbrয়াির ২০০৮ 
আেবদনকারীেদর পেk 
 

গণতািntক aিধকার রkা সিমিত (APDR) 
ছাt-ছাtী সংহিত ম  
িল  ল ম াগািজন সমnয় ম  
লাক সবা সংঘ 
নnীgাম গণহত া িবেরাধী pচার uেদ াগ 
সহনাগিরকেদর যkু ম  
হকার সংgাম কিমিট 
TASAM 
USDF 
NAPM 
সংহিত uেদ াগ 
পি মব  খতমজুর সিমিত 
গণমুিk পিরষদ 
জনসংঘষ সিমিত 
oেয়s ব ল গাnী িপস ফাuে ডশন 
বnী মুিk কিমিট 
oেয়s ব ল গভনেম ট eমpিয়জ iuিনয়ন (নবপযায়) 
nাশনাল িফশারেমন ফডােরশন 
 

আকিরক লৗহ uেtালেনর 
anেমাদন দেব। ei িলজ pথেম 
৩০ বছেরর জn eবং পের 
কাmািন পুনরায় আেবদন করেল 
আরo ২০ বছর তা বজায় থাকেব। 
পেsা তােদর দিkণ কািরয়ার িsল 
p াে টর জn আরo ৪০০০ লk 
টন আকিরক লৗহ খালা বাজার 
থেক িকেন সরবরাহ করেব। 
eছাড়া আকিরক kাম o 
ম া ািনেজর ব বsাo করা হেব। 
• eরাসামা bেকর িধনিকয়া, 
গড়kজ  eবং nয়াগাঁo gাম-
প ােয়েত ৪০০০ পিরবােরর 
২২০০০ মাnেষর বাস। ei জিম 
পেsার হােত চেল গেল বাসsােনর 
পাশাপািশ ংস হেব পােনর বরজ, 
ধানচাষ, কাজু, সিজনা, নারেকল, 
কoড়া, sপাির eবং মৎsচাষ। 
খিনজ uেtালেনর ফেল িবপn হেব 
খNাধার পাবত  a েলর আিদবাসী 
সমাজজীবন। 
• পেsার pাiেভট বnর িনমাণ 
দেশর িনরাপtা িবপn করেব। 
• ১লা eিpল ২০০৮ uিড় া 
সরকার সমs আপিtেক agাh 
কের পেsা-pকl r করােত 
চাiেছ। 
• ভারত সরকার দেশর sাথ 
িবেরাধী ei pকlেক SEZ িহসােব 
anেমাদন িদেয়েছ। 

  
 
                    
 

১৩ ফbrয়াির ২০০৮ বধুবার dপরু দড়টায় 
পেsা-pকl pত াহার eবং psািবত a েল দমন-পীড়ন বn করার দািবেত কেলজ sায়ার থেক িমিছল কের 
uৎকল ভবেন uিড় া সরকােরর কােছ sারকিলিপ পশ। 

১৩ ফbrয়াির ২০০৮ বধুবার িবকাল সােড় পাচঁটায় 
iি ডয়ান র ািডকাল িহuম ািনs a ােসািসেয়শন সভাকেk (কেলজ sTীট কিফ হাuেসর িতনতলায়)  ‘পেsা eবং 
তার pিতেরাধ’ শীষক আেলাচনাসভা। আেলাচক : পেsা-pিতেরাধ আেnালেনর কমী িব িজত রায়।  


