
 

ভূিমকা 
 
 

২০০৭ সােলর ২৯ নেভmর uিড় ার জগৎিসংহপুের বhজািতক েকাmািন, দল o রােTর 
পিরকিlত েযৗথ সntােসর েয নমনুা আমরা েদখলাম, aেনক আেগi তা ঘটেত পারত। 
unয়েনর নােম sানীয় বািসnােদর দমন করার দৃ াn eর আেগ কািশপুের আলকান-eর 
জn, কিল নগের টাটার জn eবং লাি গেড় sারলাiট-েবদােnর জn জিম দখল করেত 
িগেয় uিড় া সরকার েদিখেয়েছ। িকnt ২ জাnয়াির ২০০৬ কিল নগের ১২ জন আিদবাসীর 
হত াকাN eবং নnীgােম ১৪ মােচর হত াকােNর পর uিড় া তথা েকndীয় সরকার পেsার 
িবষেয় eকটু সতক হেয় eেগােত থােক। েশষ পযn সntােসর েঝাঁক aব  তারা সামলােত 
পােরিন। পি মবে o িক তা সামলােনা েগল? 

আদেত ei সntােসর মেধ  রেয়েছ eক আgাসী মরীয়া ধরন। iরােক যা আমরা pত k 
করিছ, গত শতাbীর dিট িব যুdেক যা সমs aেথi ছািপেয় েযেত চেলেছ। আর 
িব মােপর বেড়া পুঁিজর পুনিবিনেয়ােগর স ট eক আgাসেনর মেতা, দখলদােরর েবেশ 
েনেম আসেছ eেদেশর মািটেত। sানীয় pিতেরাধেক চূণ করেত নামেছ সntাস, মািট রেk 
রাঙা হেয় uঠেছ।  

েয isাত uৎপাদনেক eক সময় unয়ন (aথৈনিতক িবকাশ eবং যুd-pstিত)-eর 
মাপকািঠ ধরা হেয়েছ, েসi িশl eখন পি ম মুলুেক asগামী। bািজল, চীন, দিkণ 
েকািরয়ার মেতা েদশ eখন isাত িশেlর pথম সািরেত, ভারতo েসi েদৗেড় শািমল। 
eক সময় grেtর িবচাের isাত িশl িছল eেদেশ রাTীয় েkt। আজ খিনজ সmেদর 
ভাNার eবং খিন-িভিtক িশlেক খুেল েদoয়া হেয়েছ সকেলর জn। তাi টাটা, িমtােলর 
পাশাপািশ আসেছ আলকান, পেsা-রা। েকবল uিড় ােতi িsল p া ট তিরর জn ৪৫িট 
সমেঝাতাপt sাkিরত হেয়েছ, যার মেধ  পেsা সেমত ৬িট ৩০ লk টন বাৎসিরক 
uৎপাদনkমতা সmn েমগা িsল p াে টর psাব রেয়েছ।  

েয সমs শেত uিড় া সরকােরর সে  পেsার চুিk হেয়েছ, bািজেলর সরকার েসi 
শতgিল pত াখ ান করায় পেsা ভারেত আেস। পৃিথবীেত আকিরক েলৗেহর বৃহtম ভাNার 
রেয়েছ bািজেল। ভারেতর ১৮০০ েকািট টন আকিরক েলৗেহর মেধ  uিড় ায় রেয়েছ ৪৫০ 
েকািট টন। পেsা eখান েথেক ৬০০০ লk টন আকিরক েলৗহ সংgহ করেব। eেত 
a ালুিমনার anপাত েবিশ থাকায় eর ৩০% তারা bািজেল রpািন করেব। bািজল েথেক 
তারা oi পিরমাণ কম anপােতর a ালুিমনা-যুk আকিরক েলৗহ eেদেশ আমদািন করেব। 
eর oপর আরo ৪০০০ লk টন আকিরক েলৗহ তারা িনেজেদর দিkণ েকািরয়ার িsল 
p াে টর জn িনেয় যােব। eত sিবধা েপেয়o ei u মােনর আকিরক uেtালেনর জn 

 

তারা কম দাম েদেব। েযখােন eক টন আকিরেকর চালু দর ২০০০ টাকা, পেsা েদেব মাt 
৪০০ টাকা।   

ei সমs তথ  পাoয়া েগেছ েলাকসভার eক িবতক েথেক। খিন মntী িসশরাম oলা 
eবং aথমntী িপ. িচদাmরেমর uপিsিতেত িসিপআieম সাংসদ বাsেদব আচািরয়া েসখােন 
তথ  সহ ei p  েতােলন, পেsােক ei বাড়িত sিবধা েদoয়া হে  েকন? eেত িবরk 
হেয় uিড় ার ভdেকর সাংসদ aজুন েশঠী বেলন, “আিম েকবল িবিsত হি , ঘটনাচেk 
মাননীয় সদsরা পি মবে র, েসৗভাগ  িকংবা dভাগ kেম আমরা আপনােদর পি মব  
িনেয় কথা তুিল না। ...।” 

pায় eকiরকম ভি েত পেsার psািবত nয়াগাঁo চেক eক যুবক আমােদর 
বেলিছেলন, “িবিনেয়াগ সবi oেয়s েব েল বুdবাবু িনেয় যােবন, তাহেল আমরা চাকির 
েকাথায় পাব?” aথাৎ েযন eক aদৃ  pিতেযািগতা চলেছ রােজ -রােজ , েক কত 
িবিনেয়াগ টানেত পাের! uিড় া ‘িপিছেয় পড়া’, তাi eেগােত েগেল তার েয েকান মূেল  
িবিনেয়াগ চাi, eমনিক িনেজর pাকৃিতক সmদেক খুiেয়o েসটা চাi। পি মব  ‘eিগেয় 
থাকা’, তার eিগেয় থাকার ঠাঁট বজায় রাখেত তার িবিনেয়াগ চাi। িকেসর িবিনেয়াগ, 
েকাথায় িবিনেয়াগ, েকান িশেl, েকান শেত িবিনেয়াগ --- eতসব েদখেত েগেল চলেব না!  

aথাৎ স টটা িছল িব পুঁিজর, িবিনেয়াগকারীর, তারাi িবিনেয়াগ করেত েপের uপকৃত 
হে । aথচ বেড়া িমিডয়ার pচােরর ধুেম তা রােজ  রােজ  িশlায়ন eবং িবিনেয়াগ টানার 
লড়াiেয় পিরণত হেয়েছ। ভি টা eরকম, ei লড়াiেয় েতা নামেতi হেব সমs সরকারেক, 
নাহেল েবকারেদর চাকির হেব কী কের? aথাৎ আকৃ  করেত চাoয়া হে  েমর 
মজুতবািহনী কমpাথী যুবসমাজেক। যিদ তােদর েয েকান শেত eতিদেনর aিজত মযাদা 
হািরেয় িমক হেত হয় --- যার মেডল হল SEZ --- তাহেল েতা বলেতi হয় ‘unয়ন’, 
‘িশlায়ন’ শেbর আড়ােল পুঁিজর পেk দাঁড়াে  েযন তার িবপরীত সttা --- ম। জল-
জিম-জ েলর oপর আgাসনকারী পেsার pেজkেক ভারত সরকার SEZ-eর মযাদা 
িদে । আর ম হারাে  তার aিজত aিধকার, pাপ  নূ নতম মযাদা।  

িভেটমািটর oপর আgাসন িনেয় pিতেরাধ গেড় uেঠেছ uিড় ায়, ভারতবেষ। েমর 
oপর আgাসন িনেয় eখনo নীরবতা। েকাথায় কীভােব কীrেপ েমর মুখরতা আকার 
িনে , তার পরশ িনেত কান েপেত রi। 

 
িdবষপিূতেত কিল নগেরর মাতৃভূিম রkায় িনহত শিহদেদর pিত dা জানাi।  
 
 

২ জাnয়াির ২০০৮               মnন সামিয়কী          
   

 



  ৩ 

               পেsা pিতেরােধর eলাকায় সফর 
 

কলকাতা েথেক ভুবেন র হেয় জগৎিসংহপরু েজলা সদর দpের আমরা েপৗছঁাi ১৫ িডেসmর 
২০০৭ dপেুর। মnন সামিয়কী’র পেk আমােদর ei দেল িছেলন শমীক সরকার, pশাn 
হালদার eবং িজেতন নnী। তখন েসখানকার েজলা কােলkেরট দpেরর সামেন ‘রাTীয় যবু 
সংগঠন’ o ‘নব িনমাণ সিমিত’র কমীেদর ধরনা চলিছল। েসখােন যুব-কমী িব িজত রােয়র 
লাগাতার uপবােসর েসিদন িছল ১১তম িদন।  

কলকাতা েথেকi আমরা খবেরর কাগজ মারফত েজেন েগিছ, ‘েপাহাং িsল েকাmািন’ 
সংেkেপ পেsা’র pকেlর জn psািবত eরাসামা bেকর িতনিট প ােয়ত nয়াগাঁo, 
গড়kজ  o িধনিকয়ােত সntােসর রাজt কােয়ম করা হেয়েছ। gােম gােম পুিলশ েমাতােয়ন 
হেয়েছ। রাTীয় মদেত পেsা-সমথক বেল কিথত eকদল মাnষ gামবাসীেদর oপর aত াচার 
চালাে । ১১ িডেসmর েমধা পাটকার তাঁর স ীেদর িনেয় oi eলাকা পিরদশেন িগেয়িছেলন। 
gামবাসীেদর আেগ েথেকi ফরমান েদoয়া হেয়িছল, oঁেদর সে  েয কথা বলেব তােক পাচঁ 
হাজার টাকা জিরমানা করা হেব। 

আজব ে তসntাস : কথা বলেলi জিরমানা! 

আমরা কােলkেরট দpেরর সামেন oi ধরনােতi জানেত পারলাম, nয়াগাঁo, গড়kজ  o 
িধনিকয়ােত eখন ে তসntাস জাির রেয়েছ। gামবাসীরা ভেয় pায় েকui েমধা পাটকােরর 
সামেন মুখ েখােলিন। েমধা gােম েঢাকার পর রাsায় gNারা তাঁেক anসরণ কের eবং যারা 
তাঁর সে  সামাn eতটুk কথা বেলেছ, তােদর জিরমানা করা হেয়েছ। না-িদেল gাম েথেক 
িবতািড়ত হেত হেব, ei hমিকর কােছ নিত sীকার কের বh মাnষ জিরমানা েমটােত বাধ  
হেয়েছ। eমনিক eতদেূর ei ধরনােত oi eলাকার েকu eেল তােকo জিরমানা করা হে ।  

েমধা eবং তাঁর স ীরা িফের যাoয়ার মাt চারিদন পর আমরা রoনা হেত চেলিছ 
পেsা’র pকেlর জn psািবত eলাকায়। eমনi আতে র পিরিsিত েকu সাহস কের 
আমােদর স ী হেত চাiেছ না। আমরা িঠক করলাম, জগৎিসংহপেুরর েজলাশাসেকর সে  
েদখা করব। িকnt িতিন oiিদন িনেজর দpের িছেলন না। আমরা তখন sপািরে টে ড ট aব 
পুিলেশর দpের েগলাম। িতিনo uপিsত িছেলন না। নলাম, পেsা-pকেlর জn জিম 
জিরেপর কাজ r হেব, eঁরা সকেলi খুব ব s। uিড় া সরকার েখালাখিুল পেsা-pকেlর 
কােজ েনেম পেড়েছ। সরকােরর তরেফ ‘েনাডাল aিফসার’ রাজ  সরকােরর পিরবহণ মntেকর 
েসেkটাির িpয়bত পTনােয়ক ৮ িডেসmর eরাসামা bক aিফেস পেsার কতাব িk, কােলkর, 
িবিডo eবং পেsা-সমথকেদর সে  িমিটং কেরেছন। েসখােন বলা হেয়েছ েমাট ৬৯৪৩ eকর 
জিম েনoয়া হেব। তােত েবাঝা যাে , ধু িতনিট প ােয়তi নয়, eরাসামা o kজ  bেকর 
আরo ২৩িট gামপ ােয়ত eলাকা পেsা-pকেlর আoতায় চেল যােব।  

জগৎিসংহপরু েজলা আদালেতর eক আiনজীবীর কাছ েথেক আরo জানলাম, 
জগৎিসংহপরু েজলার সদ  aবসরpাp সরকাির আিধকািরকেদর িভতর েথেক েবেছ েবেছ 
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েলাক িনেয় পেsা ei pকেlর কােজ িনেয়াগ করেছ, িবেশষত জিম জিরেপর কােজ। eেদর 
কাজ হল, িনয়িমত কােলkেরেট eবং িবিভn েনতােদর সে  েযাগােযাগ রাখা। aেধnd েশখর 
মহাপাt নােম eক aিফসার রায়গড় েজলােত uৎকল a ালুিমনায় সফলভােব কাজ কেরেছন, 
তাঁেক eখােন পেsার eক েনাডাল aিফসার িহেসেব িনযুk করা হেয়েছ। pেমাদ kমার 
েমেহরদােকo রায়গড় েথেক eখােন কােলkর িহেসেব আনা হেয়েছ। বতমান eসিপ রাধাকৃ  
শমােকo রায়গড় েথেক আনা হেয়েছ। eরাসামার িবিডo মরুিলধর েসায়াiনেকo রায়গড় েথেক 
আনা হেয়েছ। eর িপছেন aেধnd েশখর মহাপাt কাজ কেরেছন। িতিন মুখ মntীেকo পরামশ 
েদন। পিুলশi eখােন সমাজিবেরাধীেদর সংগিঠত করেছ, যােদর পিরচয় ei েজলায় েকu 
জােন না। িকnt জনসমেk পিুলশ চুপচাপ থাকেছ, যা িকছু gNাবািজ সমাজিবেরাধীরা করেছ। 
সংবাদপেt pকািশত হেয়েছ, ১৮ েpটুন পুিলশ িতন প ােয়েতর gােম gােম েমাতােয়ন 
রেয়েছ। pশাসন o পুিলশ েকান েলাকেক gােম aবােধ চলােফরা করেত িদে  না। েদড় বছর 
আেগ পেsা কতৃপk uিড় া িবধানসভার সমs িবধায়ক, মntী, দিনক সংবাদপেtর সmাদক 
eবং বেড়া iেলkTিনক মাধ েমর কতােদর দিkণ েকািরয়া পিরদশেনর জn আমntণ 
জািনেয়িছল। aেনেকi িগেয়িছল েসখােন। যারা iিতমেধ i পেsার খািতর েপেয়েছ, তারা িক 
পেsার িবেরািধতা করেব? 

eরাসামা bেকর সntাস-কবিলত eলাকায় aিভযান 

যাi েহাক, aবেশেষ sানীয় dজন বnুেক আমােদর সফর-স ী িহেসেব পাoয়া েগল। ১৬ 
িডেসmর সকােল আমরা eকটা েমাটরগািড় ভাড়া কের রoনা হলাম oi eলাকার িদেক। 
pথেম আমরা েগলাম eরাসামা চেক িসিপআiেয়র েজলা সmাদক শশীভূষণ েসায়াiেনর 
বািড়েত। জগৎিসংহপেুর কিমuিনsেদর িভিt গেড় uেঠিছল sাধীনতার আেগ েথেকi। তাঁর 
কােছ আমরা জানেত পাির, nয়াগাঁo, গড়kজ  o িধনিকয়া, ei িতন প ােয়েত চার েথেক 
পাঁচ হাজার পিরবাের pায় িবশ/বাiশ হাজার মাnষ। জ েলর বালুজিম কেয়কশ’ বছর ধের 
মাnষ ব বহার কের আসেছ, eেতi তােদর জীবন-জীিবকা। েয ৪০০৪ eকর জিম পেsা 
িনেত চায়, তার ৩০০০ eকের পােনর বরজ। পাঁচ হাজার পিরবােরর ৬০%-eর িনজs জিম 
েনi। eমনিক িভেটর জিমটাo িনেজর নয়। চাষ বলেত সিজনা, পান, ধান, মাছ। ৭০% েলাক 
পেsার িবেরািধতা করেছ, মাt আড়াi শতাংশ েলাক পেk, ২৫% েলাক নানান সmেক বাধ  
হেয় eেদর সে  জুেড় রেয়েছ। আেগকার কংেgিস িবধায়ক িবজয় নােয়েকর ৬০ eকর জিম 
িছল, তার জিমদাির িছল nয়াগাঁo o িধনিকয়া প ােয়ত eলাকায়। eখনকার িবেজিড িবধায়ক 
দােমাদর রাuেতর আtীয় eবং দেলর েলােকেদর হােতo বh জিম আেছ।  

পেsা : জল-জিম-জ েলর সবনাশ! 

শশীভূষণ েসায়াiন আরo বলেলন, “পেsা চাiেছ পারাদীেপর পােশ জটাধারী েমাহানায় তােদর 
িনজs বnর হেব, বnর না হেল কারখানা হেব না। জগৎিসংহপেুরর বষার জল জটাধারী 
েমাহানা হেয় সমেুd পেড়। ei েজলার ৫০-৬০িট প ােয়ত eলাকায় েখেতর ফসল হয় ei 
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জেল। েমাট ৮িট bেকর ৬িট েথেক জল বেয় আেস ei েমাহানায়। পেsা সরকােরর কাছ 
েথেক kুd বnেরর anমিত আদায় কেরেছ। ১৪িট বাথ িনেয় পারাদীপ বেড়া বnর, ৩০০০ 
িমটার লmা, গভীরতা ১৩ িমটার। পেsা বnেরর দঘ  হেব ৭০০০ িমটার, গভীরতা ১৮ 
িমটার। তাহেল েশষপযn পারাদীপ বnেরর aিst থাকেব না। পারাদীপ বnেরর সে  eখন 
৮০,০০০ মাnষ যুk। eরা েবকার হেয় যােব। eখন হীরাkদ েথেক পারাদীপ পযn মহানদী 
চেলেছ। বষার জল বাদ িদেয় সারা বছর হীরাkদ েথেক মহানদী িদেয় জল আেস। eখনi oi 
জল েপেত সমsা হে । ৩০,০০০ কৃষক জেলর জn িবেkাভ েদিখেয়েছ। হীরাkেদর পােশর 
জিমেতo কৃষক জল পাে  না। ২০০২-eর আেগ uিড় া সরকােরর েঘাষণা িছল, agািধকার 
িহেসেব pথেম পানীয় জল, িdতীয় েসচ, তৃতীয় sােন িশl। ২০০২-e েঘাষণা হল, pথম 
পানীয় জল, িdতীয় িশl, তৃতীয় েসচ। ৭২িট নতুন p া ট হেব। তার দূিষত জল নদীর মেধ  
eেস পড়েব। পানীয় জলo দূিষত হেব। মহানদীেত েজাবরা জলাধার েথেক চােষর জল 
আসেছ ---- জাজপরু, েকnাপাড়া, জগৎিসংহপরু, কটক --- চার েজলায়। oi জল পরুী 
যাে , আবার তা পানীয় জল িহেসেব ভুবেন র যাে । ei পুেরা জল িনেয় আগামীিদেন 
সমsা হেব। নতুন িশেlর ফেল eক সামিgক সমsা তির হেব uিড় ায়। ... eখন ভারেত 
৩৪ িমিলয়ন টন িsল uৎপাদন হে । ৩২ িমিলয়ন টন ব বহার হে । eখন udৃt আেছ। 
রpািন করার জn পেsা বnর বানােত চাiেছ। oরা েতা পারাদীপ বnেররi eক-dিট বাথ 
িনেত পারত। পেsা েকন িনেজ বnর বানােত চাiেছ? তার dেটা কারণ : ২০ বছেরর মেধ  
িsল রpািনর কাজ েশষ হেয় যােব। পেsা সেমত েমাট ৪৫টা সমেঝাতাপt (Memorandum 
of Understanding) sাkর হেয়েছ িsল p াে টর জn। eরপর uিড় ায় আর আকিরক েলৗহ 
পাoয়া যােব না। তখন ধু বnরটাi থাকেব পেsার হােত। েসটা পেsা sাধীনভােব িনেজর 
কােজ লাগােব। eটা হেব ভারেতর pথম িবেদিশ বnর। েদেশর sাধীনতার জn d’শ বছেরর 
লড়াi হেয়েছ। আর eকবার ভারতেক িবেদিশ মুলুক বানােনা হে , SEZ-eর জn। খNাধার 
eবং িচলকা, ভারেতর ১০০িট বেড়া পযটন েkেtর মেধ  uিড় ায় রেয়েছ ei dিট। খিনজ 
uেtালেনর ফেল খNাধার েশষ হেয় যােব। েসখানকার আিদবাসীরাo েশষ হেয় যােব। কারণ 
তােদর বাঁচার sাভািবক ব বsা ন  হেয় যােব। eiজn ধু আমরাi নয়, বh সংগঠন, ব িk, 
রাজৈনিতক দল পেsার িবেরািধতা করেছ। আমােদর দেলর সেmলন হেত চেলেছ, আিম 
েসখােন eর িবrেd eক বৃহtর ম  গঠন করার psাব রাখিছ।”  

বািলটথু : পেsার সntােসর েযখােন r 

জগৎিসংহপরু শহর েথেক গািড়েত বািলটুথ gাম pায় d’ঘ টার পথ। ধানেখেতর মাঝখান িদেয় 
পাকা রাsা। eবছর খুবi ভােলা ধান হেয়েছ। মােঠ মােঠ পাকা ধান, েকাথাo েকাথাo েকেট 
েগাছা কের বাঁেক কের কাঁেধ বেয় িনেয় চেলেছ েলােক। ei বািলটুেথi েলানা নদীর oপর 
েপাল বসােনা হেয়িছল ১৯৮৪ সােল। তার আেগ সমdু-তীরবতী ei a েলর সে  সড়ক 
েযাগােযাগ িছল না।  

বািলটুথ হল nয়াগাঁo প ােয়ত eলাকায় েঢাকার pেবশ-পথ। eবছর েম মাস েথেকi 
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পেsা েকাmািন ei eলাকার মাnেষর aপিরিচত বাiেরর gNা িনেয় eেস gামবাসী eবং 
আেnালনকারীেদর oপর আkমণ r কের। িরভলভার েবামা িনেয় তারা হামলা চালায়। 
তখন েথেকi ei আেnালেন শািমল িবিভn কমী eবং সবক’িট gােমর মাnষ uপলিb কের েয 
nয়াগাঁoেত েঢাকার আেগ বািলটুেথi েকাmািনর েলাক আর বিহরাগত gNােদর আটকােত 
হেব, নেচৎ তােদর িভেটমািট রkা করা যােব না। 

২৯ নেভmর বািলটুেথ ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র েনতৃেt d’মাস ধের চলা গণ-
aবsােনর oপর বেড়া ধরেনর হামলা চেল। sানীয় িবেজিড িবধায়ক দােমাদর রাuেতর েনতৃেt 
পেsা-সমথক eবং পেsা েকাmািনর পাঠােনা gNােদর eক িবশাল িমিছল eেস pথেম পাঁচিট 
েবামা েছাঁেড়। আচমকা ei আkমেণ aবsানরত মিহলারা পালােত েচ া কের। তােদর পাথর 
ছুঁেড় ঘােয়ল করা হয়। aবsােনর তাঁবু পুিড়েয় েদoয়া হয়। eরপরi gােম gােম পিুলশ েচৗিক 
বসােনা হয়। েবাঝা যায়, সবটাi সরকার eবং পেsা েকাmািনর পিরকিlত eক কমসচূী।  

৪ িডেসmর ‘রাTীয় যুব সংগঠন’-eর জাতীয় আhায়ক িব িজত রায়, সািহিত ক রিব সাh 
eবং ৪ জন মিহলা-কমী বািলটুেথ িগেয় aিনিদ কালীন uপবােস বেসন। ৫ তািরখ েসখােন 
শািnর আেবদন িনেয় েপৗছঁান sপিরিচত কিব শলজা রিব eবং তাঁর স ীরা। েফর হামলা 
কের জবরদিs তাঁেদর েসখান েথেক uৎখাত করা হয়। aনশনমে  রাখা গাnীিজর ছিব লািথ 
েমের eকজন হামলাকারী বেল, ‘গাnীর নািত েসেজছ?’ সমs ঘটনাi ঘেট oখােন কতব রত 
(!) পুিলেশর সামেন। েসিদনi িব িজত রায় সের eেস জগৎিসংহপরু কােলkেরেটর সামেন  
লাগাতার uপবােস বেসন। 

eপযn সবটা আমরা anেদর মুেখ েনিছ। িকছুটা uিড় া েথেক pকািশত নানান 
খবেরর কাগেজo েদেখিছ। eবার আমােদর সামেন েসi বািলটুথ gাম। েপােল oঠার িকছ ু
আেগi eকটা পুিলশ-িজপ আমােদর পাশ িদেয় চেল েগল। আমরা েদখলাম তােত েবশ িকছু 
যুবক বেস রেয়েছ, িকnt পুিলেশর েপাশােক eকজনo েনi। আমরা বািলটুথ েপেরালাম, eকটা 
েশেডর নীেচ পুিলশ জেড়া হেয় রেয়েছ। oরা আমােদর আটকােলা না। আমরা তােদর পাশ 
িদেয় nয়াগাঁoেয়র িদেক eিগেয় েগলাম।  

nয়াগাঁo gােমর েগাড়ােত eকটা চক মেতা জায়গা। আমরা গািড় থািমেয় নামলাম। েসখােন 
eকটা বn েদাকােনর সামেন চারজন েলাক তাস েখলেছ। আমরা আেগi েনিছলাম, েমধা 
পাটকার েযিদন িগেয়িছেলন েসিদনo দােমাদর রাuত সরাসির oখােন uপিsত িছেলন না। িকnt 
তাস েখলার ছেুতায় eকটা নজরদাির nয়াগাঁo েঢাকার মুেখi রাখা হেয়িছল। তারাi সমs 
বাতা পাঠাি ল আর েমাটর বাiেক েচেপ িকছু যুবক েমধােদর আেগ আেগ িগেয় কাজ 
সারিছল যােত তাঁেদর যাtা পN হয়। আমরা সরাসির oঁেদর কােছ িগেয়i আমােদর পিরচয় 
িদেয় কথা বলেত r করলাম। আমরা বললাম, আমরা gামবাসীেদর কােছ জানেত চাi, 
পেsােক জিম েদoয়ার িবষেয় তােদর কী মত। oঁেদর মেধ  eকজন, গলায় েতায়ােল জড়ােনা, 
pথেম নাম বলেত চাiিছেলন না, পের জানলাম aিভরাম েসায়াiন, সরকাির কমচারী। pথেম 
িজjাসা করেলন, আপনারা েকাথা েথেক eেসেছন? েকন eেসেছন? কলকাতার পিtকার কথা 
েন বলেলন, ‘eখােন েতা েকান েpস কনফােরn হে  না। বাiেরর েলােকর কােছ আমরা 
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িকছু বলিছ না। eখােন সকেলi পেsার িবrেd। কলকারখানা হেল আমরা কী পাব েসটা 
েদখেত হেব েতা। তেব িবিনেয়াগ সবi oেয়s েব েল বুdবাবু িনেয় যােবন, তাহেল আমরা 
চাকির েকাথায় পাব? ...’ আমরা িহিnেতi কথা বলিছলাম। eরপর আমরা nয়াগাঁo o 
গড়kজে  প ােয়ত িনবাচেন সদ  েজতা কংেgস েনতা টিমল pধান eবং aনািদ রাuেতর 
সে  কথা বলার iে  pকাশ করলাম। িতিন আমােদর টিমল pধােনর বািড়র পথ-িনেদশ 
বুিঝেয় িদেলন। আমরা েসখােন েগলাম। টিমল pধান িছেলন না। আমরা েগলাম aনািদ 
রাuেতর বািড়েত। aনািদ রাuত েবিরেয় eেস হাতেজাড় কের iংেরিজেত বলেলন, ‘আi 
ক ান নট েস eিনিথং। আi a াম নাo েগািয়ং টু প ােয়ত কিমিট’স িমিটং iন েগািবnপুর।’ 
ei কথা বেল pায় drতপােয় িতিন পািলেয় েগেলন। আেs আেs িকছু মাnষo েসখােন জেড়া 
হেয় যাি ল। আমরা বুঝলাম eরা িঠক কের িনেয়েছ কথা বলেব না। gামবাসীেদর েচােখমেুখ 
ভয়াত ভাবটাo আমােদর নজের eেসেছ।  

আমরা গািড় িনেয় eেগালাম েগািবnপুেরর িদেক। িধনিকয়া প ােয়েতর মেধ  dিট gাম, 
েগািবnপুর eবং িধনিকয়া। আমরা আেগi েজেনিছলাম, eবছর েফbrয়াির মােস প ােয়ত 
িনবাচেন ei dিট gােম েগালমােলর জn েভাট হেত পােরিন। িকnt nয়াগাঁo eবং গড়kজে  
িবেজিড pাথীেদর িবরাট ব বধােন হারান কংেgস pাথী ভাsর েসায়াiন o নkল নােয়ক। 
িনবাচেনর আেগ eঁরা িছেলন পেsা-িবেরাধী আেnালেনর শিরক। েভােট িজেত eঁরা পেsা-
সমথক হেয় যান। িবেজিড িবধায়ক দােমাদর রাuতo rেত পেsার পেk নােমনিন। েসi 
কারেণi নািক িবেজিড-েনতৃt তাঁর মntীt েকেড় েনয়। পের িতিন েখালাখিুল পেsার পেk 
মােঠ নােমন।  

িধনিকয়া gােম যাoয়ার পেথর oপর কােঠর তkা িদেয় তির েগট। সামেনi পুিলশ েচৗিক। 
আমরা eকটু দূের গািড় েথেক েনেম eেগােতi পুিলেশরা eেস আমােদর পথেরাধ কের 
দাঁড়াল। আমরা পিরচয় িদেয় িহিnেত বললাম, ‘েগািবnপুর eবং িধনিকয়ার মাnেষর সে  
আমরা কথা বলেত চাi।’ oরা জবাব িদল, ‘eখানকার েলােক আপনােদর oিদেক েযেত েদেব 
না। oিদেক মাoবাদীরা আেছ। আপনােদর গািড় েভেঙ েদেব, ক ােমরা েকেড় েনেব।’ আমরা 
বললাম, ‘িঠক আেছ, েসটা আমরা বেুঝ েনব।’ oরা বলল, ‘না, আমরা আপনােদর েযেত 
েদব না। আপনারা থানা েথেক anমিত িনেয় আsন।’ iিতমেধ  eকজন পিুলশ িগেয় েগেট 
তালা লািগেয় িদল। িপছেন তখন েবশ িকছু েলাক জেড়া হেয়েছ। আমরা বললাম, ‘েবশ, 
আমরা eেদর সে i কথা r কির।’ িভিডo ক ােমরা িনেয় আমরা eকটু তফােত িগেয় 
জেড়া হoয়া েলােকর সে  কথা বলেত r করলাম। eক-eকজন কের p  করলাম, কী 
নাম, েকাথায় ঘর, কত জিম আেছ, পেsােক জিম িদেত চান িকনা। িতনজন বলেলন, তাঁেদর 
িনজs েকানo জিম েনi। eকজন বলেলন, তাঁর ঘেরর জিমরo পাTা েনi। জ েলর জিমেত 
পােনর চাষ কেরন, ১০-২০-৫০ েডিসেমল জিমেত সারা বছর পান চাষ কের ৮-১০-১৫ 
জেনর সংসার চেল যায়। কারo ঘেরi an েকানo েরাজগার েনi। পেsা বেলেছ, তােদর 
জিমর বদেল ‘মূল  ধের েদেব’। আমরা বললাম, ‘জিম েতা আপনার িনেজর নয়, কী িহেসেব 
মূল  পােবন?’ তখন eকটু থতমত েখেয় েগেলন oঁরা। eকজন বলেলন, না িদেল িক আমরা 
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জিম েছেড় চেল যাব? d’িতনজন eকটু তফােত চেল িগেয় েমাবাiল েফােন কথা বলেত r 
কের িদেলন। eেদর eকজনেক p  করেতi িতিন িভিডo ক ােমরার সামেন েথেক সের িগেয় 
an আর eকজনেক eিগেয় িদেলন eবং িকছুi জবাব িদেলন না। বুঝেত পারলাম, eরা 
বাiেরর েলাক, ক ােমরায় ধরা িদেত চাiেছ না। িঠক তখনi eকটা িজপ েথেক dজন পুিলেশর 
েলাক eেস নামেলন। eকটা েটিবেলর সামেন বেস তাঁরা আমােদর েডেক পাঠােলন। বুঝলাম, 
eরঁা aিফসার েগােছর েকu। আমােদর পিরচয় তাঁরা eকটা খাতায় িলখেত r করেলন। 
আমরা বললাম, ‘আমরা িধনিকয়ায় েযেত চাi।’ oঁরা বলেলন, ‘hাঁ, আপনারা যান।’ তালা 
খুেল েদoয়া হল। আমরা বুঝলাম েকান কারেণ pশাসেনর drত মত পিরবতন হেয়েছ। 
আমােদর গািড়র িভতের আর িপছেনর িডিক খুেল তlািস করা হল।  

িধনিকয়ােত েঢাকার মুেখi ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র েগট। তালা খুেল আমােদর 
েঢাকােনা হল। েগেট ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’ েলখা রেয়েছ, gামবাসীেদর পাহারাo 
রেয়েছ। আমরা সিমিতর েনতা aভয় সাhর সে  কথা বলেত চাiলাম। আমােদর িনেয় যাoয়া 
হল eক মিnেরর পােশ eেদর aিফেস। aভয় সাh েযন িকছুটা pstতi িছেলন। িতিন বেস 
eকটানা তাঁর পণূ বkব  েপশ করেলন। আমরা কথা বললাম anেদর সে , যাঁেদর মেধ  
কেয়কজন েগািবnপুর eবং nয়াগাঁo েথেক eখােন eেস রেয়েছন, eঁরা েনতৃsানীয়। আবার 
েকu েকu পািলেয়o eেসেছন। যাঁরা ২৯ নেভmেরর হামলায় জখম হেয়েছন, তাঁেদর সে o 
সামাn কথা হল। eক বৃdা grতর আঘাত েপেয় ঘের শয াশায়ী, তাঁেকo আমরা েদখেত 
েগলাম। eকভােব েগাটা gাম aবrd হেয় রেয়েছ ২৯ তািরখ েথেক। gােম েঢাকার িতনিট 
রাsােতi সতক-ঘি ট লাগােনা রেয়েছ। েকানo আkমণ eেলi যােত gােমর সব মাnষেক 
সতক কের েদoয়া যায়। সড়ক পেথ সরাসির মাnষ বা েকানিকছরু যাতায়াত বn। pচরু িমথ া 
মামলা করা হেয়েছ ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র সিkয় কমীেদর নােম। aথচ eিদক 
েথেক eকটা ডােয়িরo করা যায়িন থানায়। নলাম, ধ ু েগািবnপেুরi ২৭০ জেনর oপর 
জিরমানা করা হেয়েছ। যারা েদয়িন, তােদর gাম েছেড় পালােত হেয়েছ। সবt eক ঠাNা 
সntােসর পিরেবশ েছেয় রেয়েছ। েফরার সময়o পুিলশ eিগেয় eেস আমােদর গািড়র িভতরটা 
ভােলা কের েদেখ িনল। 

যখন বািলটুথ হেয় িফরিছ, তখন আবার পুিলেশর েসi িজপটা আমােদর েপিরেয় েগল, 
িভতের েসiসব যুবক, বুঝলাম eরাi gােম gােম টহল িদেয় েবড়াে । আর জগৎিসংহপেুর 
েপৗঁেছ েদখা হল nয়াগাঁoেয়র eক gামবাসীর সে । তাঁর কাছ েথেক নলাম, জিম না 
থাকেলo eক-eকিট পিরবারেক পাঁচ লk টাকা kিতপূরণ েদoয়া হেব বেল pচার হে । 
তেব েগািবnপেুর eিদেনর প ােয়ত কিমিটর িমিটংেয় িসdাn হেয়েছ, যা িকছু েমৗিখক বলা 
হে , িলিখত িদেত হেব পেsােক। আমরাo যা েদেখ eলাম, পেsা-িবেরাধী eকটা বাতাবরণ 
রেয়েছ িতন প ােয়েতi, eত সntােসর পরo েসটা মুেছ যায়িন।   
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পেsা pিতেরাধ আেnালেনর িদনিলিপ 
 

জগৎিসংহপরু িছল aতীেত কটক েজলার aংশ। ১৯৯৪ সােলর ১ eিpল জগৎিসংহপরু eকিট 
েজলার মযাদা লাভ কের। uিড় ার ৩০িট েজলার মেধ  kdুতম ei েজলা pশাসিনকভােব আটিট 
bেক িবভk। বতমান kজ  তহিসল sদরূ aতীেত িছল সাnা রােজ র anগত। বে াপসাগর eবং 
gামgিলর মাঝখােন িবsীণ বালজুিম, eটা িছল জ ল। েদেশর পবূ uপkেলর ei বািলর িবেশষt 
হল, eটা কম লবণাk।  িতন-চার ফটু বািল খুড়ঁেলi পাoয়া যায় িমি  জল। eখান েথেক েলােক 
েযমন jালানী কাঠ pভিৃত সংgহ করেত আেস, আবার eর oপর েলােক পুrষাnkেম পােনর চাষ 
কের eেসেছ। িতন ধরেনর জ ল আেছ : সংরিkত, aসংরিkত আর েখসরা। ei বালজুিমেক 
বলা হয় ‘েখসরা’ জিম। ei a েল সংরিkত জ ল েনi। eটা সবসাধারেণর ব বহােরর জিম। ৫ 
েডিসেমল, ২০ েডিসেমল, ৫০ েডিসেমল জায়গার oপর eক-eকটা পােনর বরজ। eক-eকটা 
বরজ ২০ েথেক ৩০ বছর চেল। তারপর an জায়গায় চাষ হয়। তাi gামবাসীরা sায়ী পাTা 
েনয়িন, কারণ তাহেল কর িদেত হত, যার পিরমাণ েসi আমেল কম িছল না। আেগ ei a ল 
িছল িbিটেশর খাসমহল eলাকা। sাধীনতার পর ei eলাকােক খাসমহল িহেসেবi ধরা হেয়েছ। 
uিড় ায় d’রকম eলাকা িছল। eক, গরজাত eলাকা, যা েদশীয় রাজােদর eলাকা (Princely 
State)। di, িbিটেশর খাসমহল eলাকা। ১৯৩০ সাল নাগাদ িbিটশ সরকার িনলােম বধমান 
রাজােক রাজs সংgেহর জn েদoয়ার পর েথেক ei eলাকার জিম বধমােনর রাজার নােম েরকড 
হেয় যায়। ব িkগত জিমর পাTাo oরঁ নােম িছল। বধমান রাজার িবrেd gামবাসী আেnালন r 
কের িসিপআi েনতা েলাকনাথ েচৗধিুরর েনতেৃt। জগৎিসংহপুর িছল কিমuিনsেদর দগূ। sাধীনতার 
পের ei জিম সরকাির জিম হেয় যায়। ১৯৬০-eর দশেক, েলাকনাথ েচৗধিুর তখন ei a েলর 
িবধায়ক, ei জ লেক রkা করার জn রাজs নিথ েথেক eেক বন দpেরর anভkু করার জn 
আেnালন r হয়। কারণ জ ল ংস হেল সমdু-তীরবতী gামgিল সাiেkােনর কবেল পেড় েশষ 
হেয় যােব। জ ল েথেক gামবাসীেদর jালািন iত ািদর সংsান, পােনর বরজ ন  হেয় যােব। 
আেnালন জয়যkু হয়, a লিট ‘gাম  জ ল’ (community forest)-eর মযাদা পায়। ei েখসরা 
জিমেত েযমন পােনর বরজ িছল, েতমিন িছল বেড়া বেড়া ঝাu iত ািদ গাছ। ২৯ aেkাবর ১৯৯৯ 
eক িবপুল ঘণুীঝেড় (Super Cyclone) সব গাছ ংস হেয় যায়। সবেচেয় kিতgs হেয়িছল 
eরাসামা bক।   

পারাদীপ বnর েথেক ১০িকিম দরূেt kজ  তহিসেলর anগত eরাসামা bেকর nয়াগাoঁ, 
গড়kজ  eবং িধনিকয়া প ােয়েতর ৭িট রাজs-gাম eবং ৪িট েছােটা gাম পেsার psািবত 
p া ট-eলাকার মেধ  পড়েব। kজ  তহিসলদােরর িহেসব anযায়ী, uিড় া সরকার ei pেজেkর 
জn েমাট ৪০০৪ eকর anেমাদন কেরেছ। eর মেধ  ৩৫৬৬ eকর সরকাির eবং ৪৩৮ eকর 
ব িkগত জিম। ei pেজেkর জn গড়kজ  প ােয়েতর েপালাং gােমর ৬২িট, ভiুয়ালপাল gােমর 
১২িট eবং nিলয়াশাহী gােমর ১৩৫িট পিরবার kিতgs হেব; িধনিকয়া প ােয়েতর িধনিকয়া gােমর 
১৬২িট eবং েগািবnপরু gােমর ৯০িট পিরবার kিতgs হেব; nয়াগাoঁ প ােয়েতর eকমাt gাম 
nয়াগাoঁেয়র ১০িট পিরবার kিতgs হেব। েমাট kিতgs পিরবােরর সংখ া সরকাির মেত দাড়ঁােব 
৪৭১। ২০০১ সােলর জনগণনা anযায়ী ei িতনিট প ােয়েতর েমাট ৩৩৫০িট ঘের ২২০০০ 
মাnেষর বাস। eেদর pায় eক-তৃতীয়াংশ তফিশিল জািতভkু। বাsেব ei পেুরা জনসমি র জীবন-
জীিবকা পেsা pেজেkর ফেল kিতgs হেব। িতনিট প ােয়েতর pায় ১০,০০০ চাষী ৫০০০ 
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পােনর বরেজর সে  যkু। eকর-pিত ১৫,০০০ েথেক ২০,০০০ টাকা খরচ করেল eক মােসর 
মেধ  তা িফের আেস হােত। গেড় eক eকের পান uৎপাদন বাবদ বছের eক লk টাকা আয়, 
আরo eক লk টাকার আnষি ক কােজর েথেক আয় হয়। ei পান যায় মmুাi, বাংলােদশ, 
পািকsান eবং েসৗিদ আরেব। gীে  কাজ ু চাষo anতম pধান জীিবকা। ei eলাকার ৫০% 
পিরবার মাছ চােষ যkু। eক eকেরর পkুের বছের সাত লk টাকার িচংিড় uৎপাদন হয়। বh 
মাnষ জটাধারী নদীর েমাহানায় মাছ ধের জীিবকা aজন কের। বh পািখ eবং d pাপ  pজািতর 
ক প (Oliver Ridley Turtles)-eর আsানা ei জটাধারী েমাহানা, েযখােন পেsার আরিkত 
বnেরর জn sান িনবাচন করা হেয়েছ। nিলয়াশাহী gােমর ১০৮িট পিরবারi মৎসজীবী। gােমর 
লােগায়া রেয়েছ ধানচােষর জিম। eছাড়া রেয়েছ গr-মিহষ পালন eবং জ ল েথেক সংগহৃীত কাঠ, 
সিজনা, েকoড়া, নারেকল, sপাির। যিদo তহিসল-দpের ei aথৈনিতক কমকােNর েকানo নিথ 
েনi। সবেশষ েস  লেম ট েরকড হয় ১৯৮৪ সােল। eেত েকবল চােষর জিমর কাজেক িনয়িমত 
েপশা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। গবািদ প  চরােনা, jালািন সংgহ, কাজচুাষ, eমনিক মাছ ধরাo 
নিথভkু করা হয়িন। 

আকিরক েলৗহ uেtালেনর জn পেsােক েকoনঝড় o snরগড় েজলার খNাধার পাবত  
a েলর ৬২০০ েহkর eলাকা ব বহােরর anমিত িদেয়েছ uিড় া সরকার। েকoনঝড় েজলার 
িবsীণ a েলর ৩৩,০০০ েহkর জেুড় iিতমেধ  ১০৫িট মাiিনং েকাmািন pিতিদন ২.৪ লk টন 
আকিরক েলৗহ uেtালন কের। eর েবিশরভাগ aংশ পারাদীপ বnর িদেয় bািজল, aেsTিলয়া eবং 
anাn েদেশ চেল যায়। খিনজ uেtালেনর ফেল sানীয় আিদবাসী সমাজ eবং তােদর জীবনযাtা 
iিতমেধ i িবপn হেয়েছ।                 
 

আগs ২০০৪ 
২০০৩ সােলi uিড় া সরকার SEZ-eর জn নীিত gহণ কের eবং ২০০৪-e 
‘িশlায়ন’-eর গিতেক tরািnত করার জn Orissa Industries Facilitation Act pণয়ন 
কের। ২০০৪ সােলর আগs মােস দিkণ েকািরয়ার িকuংসানবুক pেদেশর েপাহাং শহেরর 
‘েপাহাং িsল েকাmািন’ সংেkেপ পেsা eবং aেsTিলয়ার িবeiচিপ িবিলটন েযৗথভােব 
uিড় ায় বছের ১০০ লk টন uৎপাদনkমতা সmn eকিট isাত কারখানা sাপেনর 
psাব েদয়। িডেসmর মােসর মেধ i uিড় া সরকার ei psাব gহণ কের সমেঝাতাপt 
sাkর করার uেদ াগ েনয়। িকnt পেsা সরাসির eখান েথেক আকিরক েলৗহ রpািন করেত 
চাoয়ায় asিবধা সৃি  হয়। পেsার মেত, eখানকার আকিরেক a ালুিমনার ভাগ ২-৩% 
েবিশ থাকার জn eেক aেsTিলয়া েথেক আমদািন করা আকিরেকর সে  িমিশেয় p াে ট 
ব বহার করেত হেব।    

 
eিpল ২০০৫ 

২০০৫-eর eিpল মােসর pথম সpােহ uিড় া সরকার পেsার জn আকিরক েলৗহ 
uেtালেনর sান িচিhত করেত রািজ হয়। পেsা প াশ বছর ধের ১০০০ েকািট টন 
আকিরক েলৗহ uেtালেনর aিধকার দািব কের। eমােসর িdতীয় সpােহ েকndীয় বািণজ  
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মntক পেsার psাব নাকচ কের েদয়। ১৪ eিpল িছল পেsার সে  uিড় া সরকােরর 
সমেঝাতাপt sাkেরর িদন, পেsা তা বািতল কের। িকnt d’পেkর গিতিবিধ েথেকi েবাঝা 
যাি ল, পেsা uিড় ায় আসেছ। 
  

১৬ েম ২০০৫ 
েকndীয় aথমntী িপ িচদাmরম uিড় া সরকােরর আিধকািরকেদর সে  পেsার কতাব িkেদর 
eক সভা কের পেsার pেজেkর কাজ drততর করার িবষেয় আেলাচনা কেরন।  
 

২২ জনু ২০০৫ 
uিড় ার জগৎিসংহপুর েজলার পারাদীেপ ৫২,০০০ েকািট টাকা িবিনেয়াগ কের (ভারেতর 
eকক বৃহtম FDI িবিনেয়াগ) পেsা ১২০ লk টন uৎপাদনkমতা সmn eকিট aখN 
isাত কারখানা (Integrated Steel Plant) eবং আরিkত বnর িনমাণ করেব, ei মেম 
পেsা eবং uিড় া সরকােরর মেধ  eকিট সমেঝাতাপt (Memorandum of 
Understanding) sাkিরত হয়।[d ব  : সংেযাজনী ১ : সমেঝাতাপেtর সারাংশ] 
 

১৩ জলুাi ২০০৫ 
সরকার িতন প ােয়েতর েমাট পিরবােরর সংখ া জানেত েচেয় তহিসল-দpরেক eকিট 
েনািটশ েদয়।  

 
জলুাi ২০০৫ 

১৯৯৯ সােল সামিুdক ঝেড়র পরবতীকােল জগৎিসংহপুর েজলার যুবেকরা ‘নব িনমাণ 
সিমিত’ গঠন কেরিছল। eিpল মাস েথেকi তারা ei pেজেkর সmাব  kিতর িদকgিল 
িনেয় নাটক o গােনর মধ  িদেয় িতনিট প ােয়েতর gােম gােম pচার r কের। িবেজিড, 
িবেজিপ, কংেgস িমেল eখােন ‘পেsা kিতgs eকতা ম ’ গঠন কের। পেsা-িবেরাধী 
আেnালন সংগিঠত করেত জুলাi মােস িসিপআiেয়র রাজ  সmাদকমNলীর সদs aভয় 
সাh ei a েল আেসন। তাঁর েনতৃেt ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’ গেড় oেঠ। 
 

১৯ aেkাবর ২০০৫ 
‘নব িনমাণ সিমিত’ o ‘রাTীয় যুব সংগঠন’ eিদন জগৎিসংহপুর েথেক পেsা-িবেরাধী 
পদযাtা r কের। ২৯ aেkাবর তারা ভুবেন ের ‘পেsা iি ডয়া’র দpর ‘ফরচুন 
টাoয়াস’-e েপৗঁছায়। 
 

২৫ নেভmর ২০০৫ 
kজ -eর তহিসলদার পেsার জিম aিধgহেণর pথম েনািটশ লাগায় nয়াগাঁoেয়র 
‘েরিভিনu inেপkেরর aিফস’(RIO)-e। ei েনািটশ মারফত gামবাসীেদর জানােনা হল, 
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‘oিড়শা i ডািsTয়াল iন াsTাকচার েডেভলপেম ট কেপােরশন’ (IDCO) পেsা েকাmািনর 
জn aনাবাদী, েগাচর, শান iত ািদর জিম aিধgহণ করেব। যিদ কারo েকান aিভেযাগ 
থােক েতা জানাo। পুেরা eলাকায় eর জn আেবদনপt (ফম) পাঠােনা হল। 
 

২৭ িডেসmর ২০০৫ 
RI aিফেস পেsার জn জিম জিরপ েথেক r কের জিম aিধgহেণর সমs কাজ বn 
করার দািবেত RI aিফেসর সামেন ‘নব িনমাণ সিমিত’ o ‘রাTীয় যুব সংগঠন’ ধরনা r 
কের। 
 

২৪ জাnয়াির ২০০৬ 
েলাকসভার pাkন aধ k রিব রায় eখােন আেসন। আেnালেনর সমথেন তাঁর জনসভায় 
খুবi ভােলা জনসমােবশ হয়। iিতমেধ  ২ জাnয়াির ২০০৬ টাটা িsল p াে টর জn জিম 
দখল করেত িগেয় পুিলশ ১২ জন আিদবাসীেক কিল নগের হত া কের। 
 

১২ েফbrয়াির ২০০৬ 
‘nাশনাল a ালােয়n aব িপপl স মুভেম  স’-eর েনtী েমধা পাটকর, ‘যুব ভারত’-eর 
েনতা রােকশ রিফক eবং aধ াপক মেনার ন েমাহািn eখােন আেসন।  
 

১৫ েফbrয়াির ২০০৬ 
nয়াগাঁoেয় RI aিফেসর সামেন ‘নব িনমাণ সিমিত’ o ‘রাTীয় যুব সংগঠন’-eর কমীরা 
RI aিফেস পেsার কাজ বn করার দািবেত aিনিদ কালীন uপবাস r কের। 
 

২১ েফbrয়াির ২০০৬ 
eরাসামার িবধায়ক তথা pাkন প ােয়তীরাজ মntী দােমাদর রাuত রাজs মntী মনেমাহন 
ামলেক িনেয় eলাকায় ঢুকেত েগেল বািলটুেথ gােমর েলােক তাঁেদর gামবাসীরা বাধা 

িদল, oঁরা gােম ঢুকেত পারেলন না। oঁরা kিতপূরেণর ‘প ােকজ’ েঘাষণা করেত eখােন 
আসিছেলন। 
 

২২ েফbrয়াির ২০০৬ 
gােমর মিহলারা eকিtত হেয় nয়াগাঁo RI aিফেস তালা লািগেয় িদল। 
 

েফbrয়াির-মাচ ২০০৬ 
েফbrয়ািরেত প ােয়ত িনবাচন হল। ‘নব িনমাণ সিমিত’ o ‘রাTীয় যুব সংগঠন’-eর 
কমীরা eiসময় ‘কারা gাম ভাঙেত চাiেছ’ নােম eক পথনাটেকর মাধ েম gােম gােম 
pচার কের : িনবাচেন aংশ িনেল পেsা-িবেরাধী ঐক  েভেঙ যােব। ‘পেsা pিতেরাধ 
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সংgাম সিমিত’র সmাদক িশিশর মহাপাt সবpথম িসিপআiেয়র পk েথেক িনবাচেনর 
মেনানয়নপt জমা িদেয় িদেলন। তােত সমs দল িনবাচেন েনেম েগল। dিট প ােয়েত 
কংেgস-pাথী নkল নােয়ক eবং ভাsর েসায়াiন ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র সমথন 
িনেয় দাঁড়ােলন। ei dজনi পেsা-িবেরাধী pাথী িহেসেব িজেত েগেলন। িধনিকয়া 
প ােয়েত বুথ-দখল iত ািদ গNেগােলর ফেল িনবাচন sিগত হেয় েগল।  

 
মাচ-eিpল ২০০৬ 

িবেজিড িবধায়ক দােমাদর রাuত rেত পেsার pেজkেক SEZ-eর মযাদা েদoয়ার 
িবেরািধতা কেরিছেলন।* পের িতিন েখালাখুিল পেsার পেk eলাকায় েনেম পেড়ন। ei 
সময় পেsা-িবেরাধী আেnালনকারীেদর oপর আkমণ r হয়। ২০ eিpল িবেজিড’র 
েলােকরা ‘pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র ৫ েনতা eবং ২০০ েলােকর িবrেd মামলা কের। 
িবেজিড পেsার সমথেন েখালাখুিল েনেম পড়ায় ‘kিতgs eকতা ম ’ েভেঙ েগল। 
কংেgস আলাদা ‘িভটামািট sরkা ম ’ গঠন করল।    

 
২১ জনু ২০০৬ 

২০০৬ সােলর uিড় া সরকােরর পুনবাসন নীিত (Orissa Resettlement and 
Rehabilitation Policy, 2006) anযায়ী রাজs িবভােগর কিমশনােরর aধীেন 
Rehabilitation and Periphery Development Advisory Council গঠন করা হয়। 
 

৯ eিpল ২০০৭ 
uিড় া সরকার জগৎিসংহপুর েজলায় েবশ কেয়ক েpটুন আধাসামিরক বািহনী েমাতােয়ন 
কের।  
 

১৫ eিpল ২০০৭ 
পেsা pেজেkর পিরেবশগত anেমাদেনর জn জন নািন (Environment Clearance 
Public Hearing) হয় ei eলাকা েথেক ২০িকিম দূের kজে । eেত psািবত eলাকার 
gামবাসীরা aংশ েনয়িন। সংবাদমাধ েম pকািশত হয়, পিরেবশ o বন মntক নীিতগতভােব 
pেজেkর anেমাদন েদয়।    
 
 
 

                                                            
*  •েশানা েগেছ, দােমাদর রাuত pথেম ‘eসার েগা ী’র িদেক েবিশ ঝুেঁকিছেলন। ১০,৭২১ েকািট টাকা 
িবিনেয়াগ কের বছের ৪০ লk টন uৎপাদনkমতা সmn িsল p া ট পারাদীেপ িনমাণ করার িবষেয় ২১ 
eিpল ২০০৫ eসার েগা ী (Hy-Grade Pellets Ltd.)-র সে  uিড় া সরকােরর চিুk হয়।    
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১৮ eিpল ২০০৭ 
িধনিকয়া, েগািবnপুর, পাটনা eবং anাn gাম েথেক কেয়কশ’ েছেলেমেয় িতন gাম 
প ােয়েতর মধ  িদেয় িমিছল কের আoয়াজ েতােল : ‘পেsা হটাo, আমা িভটামািট 
বাঁচাo’। 
 

১৯ eিpল ২০০৭ 
pধানমntী মনেমাহন িসং uিড় ার মুখ মntী নবীন পTনায়েকর সে  সভা কের রাজ  
সরকারেক ei pেজেkর জn জিম aিধgহেণর pিkয়া tরািnত করেত বেলন। 
 

১৯ েম ২০০৭ 
‘যুব ভারত’-eর েনতা িবিচt িবেসায়াল, uমাকাn ভরত, রি র ন েসায়াiন eবং 
রমাকাn েজনােক nয়াগাঁoেয় কংেgস েনতা টিমল pধােনর েনতৃেt িকছু সমাজিবেরাধী 
মারেধার কের। 
 

২০ েম ২০০৭ 
টিমল pধােনর বািড়র সামেন gােমর মিহলারা িবেkাভ েদখায়। আরo ৩০০ gামবাসী 
nয়াগাঁoেয়র মাথাশাহীর িদেক িমিছল কের েগেল তােদর oপরo ব াপক হামলা করা হয়। 
পেsা-িনেয়ািজত eলাকায় aপিরিচত িকছু gNা িরভলভার o েবামা িনেয় েনতৃtাধীন 
সত াgহীেদর শাসােল gােমর মিহলারা তাঁেদর িঘের রােখ। gােমর মাnষ জেড়া হেয় েগেল 
gNারা পািলেয় যায়। েসিদন সn ায় সমs পেsা-িবেরাধী শিk eকিtত হেয় nয়াগাঁoেত 
ব ািরেকড তির কের gাম-পাহারা r করার িসdাn েনয়, যােত gNা eবং েকাmািনর 
েলােকরা eলাকায় ঢুকেত না পাের।  
   

১ aেkাবর ২০০৭ 
eিদন েথেক বািলটুেথ ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’-র েনতৃেt লাগাতার ধরনা o gাম-
পাহারার ব বsা করা হয়। eেত িদেনরেবলা িতন প ােয়েতর মিহলারা ব াপকভােব aংশ 
েনয়।  
 

১১-১৫ aেkাবর ২০০৭ 
১১ aেkাবর বহৃsিতবার গড়kজ  প ােয়েতর কােছ হাdয়া gােম uিড় া সরকােরর 
‘rরাল েডেভলপেম ট িডপাটেম ট’ eকিট েসতু িনমাণ করেত েগেল gামবাসীরা ১১জন 
িনমাণকমীেক  আটেক রােখ। ১৩ aেkাবর শিনবার পেsার ৪জন কমচারীেকo আটক কের 
কেয়কঘ টার মেধ  েছেড় েদoয়া হয়। পেsার েলােকেদর psািবত pেজk eলাকায় 
িনরাপেদ pেবেশর জni oi েসতু িনমাণ করা হি ল। সরকার েসতু িনমােণর কাজ বn 
করেল ১৫ aেkাবর েসামবার oi ১১জনেক েছেড় েদoয়া হয়।  
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১৪ নেভmর ২০০৭ 
uিড় া সরকার eবং িবেজিপ েঘাষণা কের, psািবত পেsা িsল p া ট িনমােণর কাজ ১ 
eিpল ২০০৮ uিড় া pিত া িদবেস r হেব। 
 

২২ নেভmর ২০০৭ 
িকছু েলাক nিলয়াশাহীেত ‘iি ডয়ান aেয়ল কেপােরশন’-eর জিম জিরেপর কােজর জn 
বািলটুেথ uপিsত হল। 

 
২৯ নেভmর ২০০৭ 

বািলটুেথ সn া ৫টার সময় আেnালনকারীেদর তাঁবুর oপর সশst gNারা ৬িট েবামা েছাঁেড়। 
তার আেগ pায় eক হাজার পেsা-সমথকেদর eক িমিছল ei িবশাল gNাবািহনীেক 
বাiের েথেক ঘটনাsেল ঢুেক পড়েত সাহায  কের। uপিsত কেয়কশ আেnালনকারীেদর 
মেধ  ei হামলায় মিহলা সহ েমাট ৪০জন grতর আহত হয়। বািকরা পািলেয় যায়। ei 
ঘটনার eক ঘ টার মেধ  nয়াগাঁoেয় পুিলশ েঢােক। বািলটুেথ d’মাস ধের তির করা 
ব ািরেকড েভেঙ েদoয়া হয়। আেnালনকারীেদর পুেড় যাoয়া তাঁবুর জায়গােতi পুিলশ 
ছাuিন বেস। বািলটুথ eবং িtেলাচনপুের পুিলশ ব ািরেকড তির কের। িtেলাচনপুর sুেল 
পুিলেশর িশিবর তির হয়। ৩ েpটুন মিহলা পুিলশ সহ েমাট ১৬ েpটুন পুিলশ ei eলাকায় 
েমাতােয়ন হয়। 
 

৩০ নেভmর ২০০৭ 
িসিপআi, িসিপআieম, িসিপআieমeল (িলবােরশন) সহ ২৫িট সংগঠেনর েনতারা 
িধনিকয়ােত যান eবং ভুবেন ের রাজ  িবধানসভার সামেন পেsা pেজk পুেরাপুির বািতল 
করার দািবেত েদড় হাজার মাnষ ধরনায় বেস। 
 

১ িডেসmর ২০০৭ 
oi কমসূিচর a  িহেসেব ৮ সদেsর pিতিনিধ দল িধনিকয়ায় িগেয় আেnালনরত কমী o 
েনতােদর সে  সারা িদন আেলাচনা কেরন।  
 

৩-৪ িডেসmর ২০০৭ 
েজলা কােলkর pেমাদ kমার েমেহরদা ৩ o ৪ িডেসmর ei eলাকায় ঢুেক পুিলেশর জn 
pেয়াজনীয় ব বsাপনা কেরন। ৪ তািরখ িতিন বেলন, eখানকার জনসাধারণ না চাoয়া 
পযn পেsা pেজk করা হেব না। মুখ মntী েঘাষণা কেরন, শািn pিত ার জn দরকার 
হেল আরo সশst পুিলশ পাঠােনা হেব। ৪ তািরখ িধনিকয়া প ােয়েতর েগািবnপুর gােম ৩ 
েpটুন পুিলশ েমাতােয়ন হয় eবং পুিলশ আরo ৫ েpটুন পাঠােনার কথা বেল। oiিদনi 
রােত বািলটুথ িঘের d’িকিমর মেধ  ১৪৪ ধারা জাির হয়। ৪ তািরখ িসিপআiেয়র েনতৃেt 
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১০০০ মাnষ kজ  তহিসল েঘরাo কের aিবলেm ei eলাকা েথেক পুিলশ তুেল েনoয়ার 
দািব জানায়। oiিদন ‘রাTীয় যবু সংগঠন’-eর জাতীয় আhায়ক িব িজত রায়, সািহিত ক 
রিব সাh eবং ৪ জন মিহলা-কমী বািলটুেথ িগেয় aিনিদ কালীন uপবােস বেসন।  
 

৫ িডেসmর ২০০৭ 
বািলটুেথ শািnর আেবদন িনেয় েপৗঁছান sপিরিচত কিব শলজা রিব eবং তাঁর স ীরা। 
েফর হামলা কের জবরদিs তাঁেদর েসখান েথেক uৎখাত করা হয়। সমs ঘটনাi ঘেট 
oখােন কতব রত  পুিলেশর সামেন। েসিদনi িব িজত রায় সের eেস জগৎিসংহপুর 
কােলkেরেটর সামেন লাগাতার uপবােস বেসন। 

 
৬ িডেসmর ২০০৭ 

সাংবািদক, আiনজীবী o সমাজকমীেদর ১০ সদেsর eক pিতিনিধ দল বািলটুথ হেয় িতন 
প ােয়ত eলাকা পিরদশেন যান eবং িফের eেস রাজ পালেক জানান, oi a েল eক 
সntােসর রাজt কােয়ম হেয়েছ। 
 

১১ িডেসmর ২০০৭ 
‘nাশনাল a ালােয়n aব িপপl স মুভেম  স’-eর েনtী েমধা পাটকার তাঁর স ীেদর িনেয় 
oi eলাকা পিরদশেন যান। gামবাসীেদর আেগ েথেকi ফরমান েদoয়া হেয়িছল, oঁেদর 
সে  েয কথা বলেব তােক পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা করা হেব। pচুর gামবাসীেক 
জিরমানা করা হয়। 
 

১৬ িডেসmর ২০০৭ 
বhজািতক েকাmািন, দল o রােTর েযৗথ সntােসর পাশাপািশ pেত ক পিরবারেক পাঁচ লk 
টাকা kিতপূরণ েদoয়া হেব বেল eলাকায় pচার করা হয়। েগািবnপুের eিদেনর প ােয়ত 
কিমিটর িমিটংেয় িসdাn হয়, যা িকছু pচার করা হে  িলিখত িদেত হেব পেsােক।  

  
তথ সtূ : 
 
1.   Striking while the iron is hot, Manshi Asher, National Centre for Advocacy 

Studies, June 2007. 
2.   Chronicle of a struggle and other writings, Achyut Das & Vidya Das, 

Agragamee Publication, 2006. 
3.  Iron in the Seoul, Manoranjan Mohanty, The Statesman, 18 & 19 December 

2007. 
4.   Memorandum of Understanding between the Government of Orissa and M/s 

POSCO for the establishment of an integrated steel plant at Paradeep, 22 June 
2005. 
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পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত-র েনতা 
aভয় সাh [সংেkেপ a.সা.]-র সে  মnন পিtকার সাkাৎকার†। 

 

মnন : eখানকার আেnালন সmেক বলুন। 
a.সা. : ২০০৫-eর ২২ জুন oিড়শা সরকার eবং পেsা েকাmািনর মেধ  eকটা চুিk 
sাkিরত হয়। েসi চুিk েমাতােবক oিড়শার জগৎিসংহপেুরর eরাসামা bেকর িধনিকয়া, 
গড়kজ  eবং nয়াগাঁo gাম-প ােয়েতর anগত ৪০০৪ eকর জিম সরকার পেsা 
েকাmািনর কােছ িলজ িদেত রািজ হয়। আমরা তখন েথেকi ei pিতেরাধ সংgাম r 
কির। ৪০০৪ eকর জিমর পুেরাটাi লাভজনক কৃিষকােজর eলাকা। পােনর বরজ, কাজু 
বাদাম, মৎsচাষ, নারেকল, সিজনা (eকধরেনর ডাঁটা, যা সmর ডােল েদoয়া হয়) pভৃিত। 
ei ৪০০৪ eকর জিমর মেধ  pায় ৩০০০ eকর জিম বনা ল, ৫৬৬ eকর সরকাির জিম 
eবং ৪৩৭ eকর ব িkমািলকানাধীন ধান-জিম। ei িতন প ােয়েত ১১িট gাম আেছ, ৭িট 
রাজs-gাম সহ। ২২০০০ মাnেষর বাস, ৪০০০ পিরবার। ei a লটা বে াপসাগেরর 
িকনাের। ei gামgিল oিড়শার pায় েশেষর িদেকর gাম। ei জিম বালু জিম। িকnt ei 
বালু জিমর তলায় আেছ িমি  জল। eছাড়া িমি  জলাশয়o আেছ। তাi eখােন পােনর 
চাষ হয় eবং তা eক িবেশষ d pাপ  জােতর পান। aেনক ধরেনর পান আেছ, যা বছেরর 
েকান eকটা সমেয় হয়, িকnt eখােন সারা বছর পােনর চাষ হেত পাের। ei পােনর চাষ 
eখােন কমসংsােনর sেযাগ eেন িদেয়েছ। চািষ eবং তার পিরবােরর েলাক েতা আেছi। 
তা ছাড়াo তারা কম কের ১০-১২ জন িমকেক কােজ লাগায় eখােন pিতিদন। ei 
পানচাষ েথেক eক eকিট পানচািষ পিরবার মােস দশ হাজার টাকার মেতা েরাজগার করেত 
পাের। ei পানচােষ pায় pেত েকi যুk। ৪০০০ পিরবােরর মেধ  pায় ৩০০০ পিরবােরর 
িনজs পােনর বরজ আেছ। বািক পিরবারgেলাo ei পানচােষর oপর িনভর কের। তারা 
ei রােজ র মেধ  সবেচেয় েবিশ পিরমাণ েরাজ পায়। eিট eমন ধরেনর চাষ বা েপশা 
যােত ১০ েথেক ১০০ সব বয়েসর েলাক কাজ েপেত পাের। সবেচেয় বয়s েলাকিটo ei 
কাজ করেত পাের বেস বেস, কারণ ei কােজ তাড়াhেড়া বা গােয়র েজােরর েচেয়o েবিশ 
pেয়াজন হয় মেনাসংেযাগ। তাছাড়া ei চােষর সােথ আরo িকছু সংি  ব বসা যুk। 
েযমন বাঁেশর ব বসা, বাঁেশর কািরগির pভৃিত। eবং ei পান চােষর মেধ  িদেয় 
ekেপােটর eকটা েপশাo গেড় uেঠেছ। িবেদেশo যায় ei পান। েযমন, েসৗিদ, ীল া, 
বাংলােদশ, পািকsান। gােমর িকছু েলাকo ei রpািন ব বসার সােথ যুk। তাi চািষ eবং 
ব বসায়ী, যারা ei gােম থােক, তারা সবাi স ল। ei gামgিলর েলােকরা সরকাির বা 
েকাmািনর কােজর aেপkায় বেস েনi। eরা সবাi sিনভর। বরং ei gামgিলর িকছু 
aিতিরk েমর pেয়াজন হয়। তাi আেশপােশর gামgিল েথেকo েলােকরা eখােন কাজ 
করেত বা ব বসা করেত আেস। তাছাড়া ei সমেয় পানপাতার দামo েবেড় েগেছ। eখন 

                                                            
† sাkাৎকারিট iংেরিজেত েনoয়া হেয়েছ। ব াnবাদ আমােদর। --- সmাদক 
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১০০০ পান পাতার দাম ৫০০ টাকা যা আেগ কখনo িছল না। তাi পেsা েকাmািন যখন 
চাকিরর sেযােগর কথা বলেছ বা িকছু anদান েদেব বেল বলেছ বা oিড়শা সরকার যখন 
িকছু kিতপূরেণর বা কমসংsােনর কথা বলেছ, তখন তা gামবাসীেদর েতমন আকষণ 
করেত পারেছ না। কারণ kিতপূরেণর পিরমাণ যাi েহাক না েকন, তা ei মাnেষরা 
আগামী pজngিলর জn জিমেয় রাখেত পারেব না। eখানকার আেরকটা িবেশষ ব াপার 
হল, pাiেভট েয ধানজিম আেছ, তােত ধু ধানi হয়, আর িকছু হয় না। পােনর 
বরজgেলা আেছ সব সরকাির জিমেত eবং বনা েল। ei জিম হয়ত নােম সরকাির, িকnt 
egিল sানীয় েলােকর aিধকাের রেয়েছ। েকাmািন eকািধকবার পির ার কের বেল 
িদেয়েছ েয তারা সরকাির জিমর জn েকানরকম kিতপূরণ েদেব না। তাi eখােন সরকার 
সরকাির জিম বেল েযটােক পেsােক িলেজ িদেয় িদেত চাiেছ, তা আসেল মাnেষর 
aিধকােরর জিম। মাnষ েসখােন পানচাষ, কাজু বাদাম চাষ, eবং মৎsচােষর মেধ  িদেয় 
জীিবকা aজন কের। আমােদর বjািনক িচnা তাi বেল। িdতীয় কথা হল, eখােন ৭ 
িকিম সমুd সকত িদেয় েদoয়া হে । ei সমুdৈসকেত েকবল ei িতন প ােয়েতর েলাক 
নয়, আেশপােশর আরo aেনক প ােয়েতর মাnষo --- eরাসামা eবং kজ  ei di 
bেকর --- ei সমুd সকেত জীিবকা িনবাহ কের। তারা েসখােন মাছ ধের। eভােবo 
তারা তােদর eকটা শিkশালী িনজs aথনীিত বািনেয় িনেয়েছ। তারাo জীিবকাচু ত হেব। 
তৃতীয় grtপূণ পেয় ট হল, পেsােক জটাধার েমাহনায় eকটা pাiেভট েপাট করার 
anমিত েদoয়া হেয়েছ। ei জটাধার েমাহনা হল pাকৃিতক eকিট েমাহনা, েযখান িদেয় সব 
aিতিরk জল সমেুd িগেয় পেড়। eকবার ei জটাধার েমাহনা যিদ আটেক যায়, তাহেল 
সব aিতিরk জল ধানজিমেত আটেক যােব eবং মাছ ধরা uেঠ যােব। তাi ei di bেকর 
৫০০ gােম চািষ eবং মৎসজীবী, েকui আর থাকেব না, িsল p াে টর িবিনমেয়। আর 
সmpিত sিpম েকােটর eকটা রােয় বলা হেয়েছ েয কৃিষ জিম, uবর জিম েকাmািনেক বা 
েসজ-eর জn েদoয়া যােব না। আর eটা েতা বhফসলী জিম। আমরা eকটা সংগঠন 
তির কেরিছ, পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত, িতনেট প ােয়ত িমিলেয় eবং লড়াi করিছ। 
আমরা বলিছ েয আমরা িশlায়েনর িবেরাধী নi। িশlায়ন দরকার। জাতীয় aথনীিতর বৃিdর 
(েgাথ) জn, বৃিdর হারেক বাড়ােনার জn। িকnt কৃিষ aথনীিতর eবং eত মাnেষর 
জীবন-জীিবকার িবিনমেয় েয িশlায়ন, আমরা তােক কৃষক িবেরাধী eবং জনিবেরাধী বেল 
িচিhত করিছ। eবং আমরা তার িবrেd। আমরা চাi সরকার eটা িবেবচনা কrক eবং 
eiখােন িশlায়ন pত াহার কrক। কারণ গত di-আড়াi বছর ধের সরকার eখােন 
eেগােত পাের িন eকপাo। সmpিত সরকার শাসক পািটর দলবল িনেয় eকটা পেsা-
সমথক ক াm তির করেত েচ া করেছ। সরকার আেশপােশর gামgিল েথেক িকছু 
যুবকেক চাকির, মদ eবং টাকার েলাভ েদিখেয় েডেক eেনেছ eখােন eবং তােদর সােথ 
eলাকার মুি েময় পেsা-সমথকেদর িমিলেয়েছ। কিল নগেরর ঘটনার পর জনমেতর চােপ 
সরকার eখােন সশst রাTীয় বািহনী নামােত পােরিন। তাi তারা ষড়যnt কের eখােন eকটা 
পেsা-সমথক ক াm বািনেয় gােমর মাnেষর মেধ  মারামাির লািগেয় িদেত চায়। আপনারা 
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জােনন আমরা eকবছর ধের pিতিট gােমর pেবশ পেথ eকটা েচিকং-eর ব বsা 
কেরিছলাম, যােত পেsা eবং সরকাির কতাব িkরা ঢুকেত না পাের। িকnt সরকারo 
েবপেরায়া হেয় uঠিছল। ২০০৮-eর ১ eিpল পেsা েকাmািনর িশলাnােসর কথা েঘাষণা 
করা হেয়িছল। eবছর নেভmর মাস জুেড়i পেsা-সমথকরা পেsা-িবেরাধীেদর oপর 
আkমণ চালাি ল। তােতo হয় িন। সরকাির মদেত eরপর পেsা-িবেরাধীেদর oপর েবামা 
িনেkপ করা হয়। eবং ei sেযােগ পুিলশ gােমর িভতের ঢুেক পেড়। িধনিকয়া বােদ 
pিতিট gােমর দখল তারা িনেয় েনয়। pিতিট gােমi পেsা-িবেরাধীরা আটক হেয় আেছ। 
পুিলশ eবং সমাজিবেরাধীরা েসখােন ঘুের েবড়াে , পেsা-িবেরাধীেদর ভয় েদখাে , 
জিরমানা করেছ। eিট রাTীয় মদেত িহংসা। পেsা eবং সরকােরর িমিলত িহংসা। sানীয় 
সাংসদ দােমাদর রাuত, িযিন জনগেণর dারা pত াখ াত হেয়িছেলন eবং pায় di বছর 
যাবৎ চুপ কের িগেয়িছেলন, মntীt হািরেয়িছেলন, িতিনi তাঁর িনেজর রাজৈনিতক 
পুনবাসেনর জn ei পেsা-সমথক বািহনীেক েনতৃt িদে ন। aথ kমতা, েপশী শিk eবং 
রাT kমতা eকসােথ িমেশেছ।  
মnন : পেsা-সমথকেদর ে ণীগত িবnাস েকমন? 
a.সা. : eরা খুব ধনী। eেদর েবিশরভােগরi েকান পােনর বরজ েনi। eরা কনTাkির 
কের, িডলার, pাkন প ােয়ত pধান। eরা সবাi শাসক দেলর সমথক। eতিদন তারা 
চাপা পেড় িছল। ২৯ নেভmেরর আেগ পযn ei আেnালন িছল eক জনআেnালন। ২৯ 
তািরেখর পর েথেক ei আেnালন eকটা মুেখামুিখ সংঘােতর জায়গায় চেল eেসেছ। 
সরকার িধনিকয়ােত ঢুকেত েচ া করেছ। মেন হে , িধনিকয়াi ei আেnালেনর 
সিত কােরর েকnd। পেsা-িবেরাধী আেnালনেক েভেঙ েফলার জni সরকার ei ষড়যnt 
করেছ। িকnt মাnষ েকাmািনর পেk েনi। eখানকার ৯০ শতাংশ মাnষ েকাmািনেক জিম 
িদেত pstত নয়। তাi েকাmািন যিদ জিম েনoয়ার েচ া কের তাহেল pিতেরাধ হেব। 
সরকার যিদ েজার কের জিম েনoয়ার েচ া কের, গণতািntকভােব  জনpিতেরাধ হেব। 
পুrেষরা েতা বেটi, মিহলারা যারা ei আেnালেনর সামেনর সািরেত আেছ, তারাo 
থাকেব। আিম eকটা ব াপাের আপনােক িনি ত করেত পাির, েকাmািন রাতারািত িকছু 
করেত পারেব না, জিম aিধgহেণ সময় লাগেব। eখনo তারা জিম aিধgহণ r করেত 
পাের িন। pিতেরাধ হে । পেsা-িবেরাধীেদর হয়েতা aত াচার o দমেনর মাধ েম সামিয়ক 
মুখ বn কের েরেখেছ। িকnt আমরা eর েশষ েদেখ ছাড়ব। eটুki।  
মnন : আমরা েনিছলাম, কেয়কিট পিরবার gাম েছেড় চেল েযেত বাধ  হেয়েছ, eবং 
তারা ভূতমুি ডেত চেল েগেছ। ব াপারটা কী? 
a.সা. : িধনিকয়া gােমরi লােগায়া পাটনা নামক eকিট েছাT gাম েথেক ১৭টা পিরবার 
চেল যায় েকাmািনর আকষেণ। েকu তােদর gাম ছাড়েত বেলিন। েকাmািনi ei কাNিট 
ঘিটেয়েছ eটা pচােরর জn েয মাnষ পুনবাসেনর প ােকেজ খুিশ হেয় িনেজরাi gাম েছেড় 
পুনবাসেনর জায়গায় চেল আসেছ। তারাi আবার পেsা-িবেরাধীেদর নােম aিভেযাগ কের 
বলেছ েয eরা oেদর gাম ছাড়েত বাধ  কেরেছ। eবং eটা পেsা-িবেরাধী বা েয েকান 
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pিত ান িবেরাধী আেnালেন নতুন েকান ব াপার নয়। eখনo aবিধ পেsা-সমথকেদর নােম 
েকান মামলা নিথভুk হয়িন। anিদেক পেsা-িবেরাধীেদর নােম ৮২টা িমথ া েকস েদoয়া 
হেয়েছ। eটা পেsা eবং সরকােরর eকটা িমিলত েগম p ান। eসবi করা হেয়েছ pচােরর 
জn। েলাক েদখােনার জn। আপিন জােনন েয সারা েদেশর eখন যা পিরিsিত তােত 
সরকােরর পেk দমন-পীড়ন চািলেয়, বndক-বুেলট িদেয় িকছু করেত যাoয়া মুশিকল। তাi 
তারা িচরাচিরত pথায় gােমর মেধ  িবভাজন তির করেত চাiেছ, িহংসার পিরেবশ তির 
করেত চাiেছ, eকটা সমথেনর বাতাবরণ তির করেত চাiেছ --- যােত তােদর আসল 
uেd  সফল হয়।  
মnন : িসিপআi-eর েজলা সmাদক শশীভূষণ েসায়াiন বলিছেলন, আগামী পযােয়র 
লড়াiেয়র জn eকটা ঐক বd p াটফম গেড় েতালার eকটা psাব আেছ।  
a.সা. : েদখুন, আজ eটা eকটা সাধারণ ব াপার হেয় দাঁিড়েয়েছ, pগিতশীল আেnালন 
েযখােনi মাথা তুেল দাঁড়াে , েসখােন রাজৈনিতক দলgিল pথেম আসেছ না, আসেছ 
পের, যখন eকটা মারিপট হে , িহংসা হে , েসটা খবর হে , তখন সবাi েসখােন 
আসেছ। নেভmেরর মারিপেটর পের eটা সারা dিনয়ােত খবর হয়। তখন িবিভn 
আেnালেনর মাnেষরা, বুিdজীবী সমাজ, বাম-গণতািntক ধমিনরেপk শিkgিল e ব াপাের 
uেদ াগী হে ।  
মnন : খবের eেসিছল েয িকছু মাnষেক িকডnাপ করা হেয়েছ। 
a.সা. : কাuেক িকডnাপ করা হয়িন। যখন পেsা, সরকার eবং পুিলেশর িকছু 
আিধকািরক েজার কের েভতের েঢাকার সাহস কেরিছল, তখন তােদর আটক করা হয়। 
মাnষ eটার ভুল ব াখ া করেছ। িকডnািপং, েহােsজ eবং িডেটনশন িতনেট আলাদা 
িজিনস। oেদর ৫-৭ ঘ টার জn আটক করা হেয়িছল, তােদর খবু পিরিচত জায়গায় রাখা 
হেয়িছল, েpস eবং মাnষ তােদর সােথ েদখা কেরিছল, তােদর মতামত িনেয়িছল। eবং 
তারপর িফিরেয় েদoয়া হেয়েছ।  
মnন : পুিলশ েতা আপনােদর gাম িঘের েরেখেছ বাiের েথেক। 
a.সা. : hাঁ। ২৯ তািরেখর পর েথেকi gােমর সীমানার আধ িকিম দূের পুিলশ িঘের 
েরেখেছ। gােমর মাnষেক বাiের েযেত েদoয়া হে  না। গািড় ঢুকেত েদoয়া হে  না। 
আপনারাo হয়েতা eর িকছু নমুনা েদেখেছন। আপনারা েতা েpস। eবার ভাবুন, সাধারণ 
পেsা-িবেরাধী মাnেষর aবsাটা। pায় ৫০০ মাnেষর নােম eখােন oয়াের ট িদেয়েছ। তাi 
তারা বাiের েবেরােতi ভয় পাে । gােম েরশিনং-eর সমsা হে । িনত  pেয়াজনীয় 
িজিনেসর aভাব ঘটেছ। িকছু রাজৈনিতক দেলর পk েথেক aব  ei gােমর জn িকছু 
tােণর ব বsা করা হেয়েছ। তেব যাi েহাক, আমােদর েশষ aবিধ ei আেnালন চালােত 
হেব।  
মnন : েগািবnপুর gােম িকছু মাnষ আমােদর বলল িধনিকয়ােত সntাসবাদী, মাoবাদী 
আেছ। oেদর হােত ast আেছ। তখন আমরা িজেjস করলাম, ast যিদ থােক েতা েকu 
েgpার হেয়েছ? তখন তারা বলল, না েকu েgpার হয়িন, আমরা েgpােরর িবrেd। 
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a.সা. : pথমত, আিম িসিপআi-eর েsট েসেkটািরেয়ট েমmার। sতরাং মাoবাদ বা 
নকশালবােদ আিম িব াস কির না। আমরা দীঘ আড়াi বছের কখনo েবামা, বndক বা an 
েকান pাণঘাতী ast ব বহার কিরিন। পেsা সমথেকরা ৬ বার েবামা ব বহার কেরেছ। 
েpেস eকটা pচার চলেছ েয জ ল েথেক eখােন মাoবাদীরা আসেছ। িকnt যিদ মাoবাদী 
বানােতi তারা চায়, তেব েতা তারা তা eখােনi বানােত পাের।  
মnন : eখােন আর eকিট grপ, নব িনমাণ সিমিত েতা eকদম pথম েথেক কাজ করেছ। 
আপনারা েকন তােদর সােথ েযৗথ আেnালন করেছন না?  
a.সা. : েদখুন বাiের আেnালন করেল েতা ধু হেব না। eখােন আসেত হেব, থাকেত 
হেব। নব িনমাণ সিমিতর েলােকরা pথেম eখােন কাজ করিছল। িকnt গত eক বছর 
তােদর eলাকায় েদখা যাে  না।  
মnন : তারা বলেছন েয আপনারা িহংসার পেk। 
a.সা. : আমরা িহংসার পেk নi। িকnt আtরkােথ যিদ লািঠ, তীর ধnক না ধরা হয় 
তাহেল মাnষ আsা হারােব।  
মnন : আপনােদর িক an dিট gােম eখনo েযাগােযাগ আেছ? 
a.সা. : hাঁ আেছ, তারা আসেছ। বাiেরর gNা বা anাn যারা জিরমানা করেছ তারাo 
ততটা সমsা নয়, মূল সমsা পুিলশ।  
মnন : আমরা eখােন আসার আেগ কাগেজ পেড়িছলাম েয পেsা েকাmািনর জিম 
জিরেপর কাজ যা চার-পাঁচ িদন আেগ r হবার কথা িছল, েসটা প ােয়ত িলডাররা 
করেত িদে  না। nয়াগাঁoেত েদখলাম, কেয়কজন বেস তাস েখলিছেলন, তাঁরা বলেলন েয 
পেsার েকান আিধকািরকেক তাঁরা ঢুকেত েদেবন না, যতkণ না gামবাসীেদর জn েকান 
gহণেযাগ  kিতপরূেণর ব বsা পেsা না করেছ। 
a.সা. : প ােয়েত eখন যারা আেছ তারা েকui পেsা-সমথক নয়। তারা পেsা-িবেরাধী। 
eখন তারা পেsােক aেধক িবেরািধতা করেছ, eকটা শতসােপk সমথন িদেত চাiেছ। 
িকnt p টা kিতপরূেণর পিরমাণ িনেয় নয়, েসটা লাখ না েকািট টাকা েসটা েকান বেড়া 
ব াপার নয়, মূল ব াপারটা হল িবকl জীবনধারেণর ব বsা। eবং েসটা কেয়কিদেনর জn 
নয়, সমs আগামী pজেnর জn। আমরা েজেনিছ, েকাmািন ei জিম aিধgহণ করেছ 
৩০ বছেরর জn, eরকমটাi েলখা আেছ সমেঝাতাপেt। আপিন যিদ eক েকািট টাকাo 
kিতপূরণ পান, তা িক আপিন ৩০০ বছেরর জn জিমেয় রাখেত পারেবন। eখন ei 
েকাmািন ৩০-৩৫ বছেরর মেধ  eখান েথেক পাততািড় gেটােব। তারপর কী হেব? তার 
oপর, eখানকার জিম uবর, eখােন পােনর চাষ হয়, ধান হয়, কাজু বাদােমর চাষ হয় ... 
েমাটামুিট েগাটা জীবনধারেণর বেnাবs। eবং পিরেবেশর oপর েকাmািনর খারাপ 
pভােবর ব াপারটা আেছ। তাi িবষয়িট aেনক বেড়া। 
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যুব ভারত-eর েনতা akয় kমােরর সাkাৎকার‡ 
 

২০০৫ সােলর ২২ জুন সমেঝাতাপt (Memorandum of Understanding) sাkর হয়। 
d’িতন মাস আেগ েথেকi আমরা েজেনিছলাম, দিkণ েকািরয়া েথেক পেsা েকাmািন 
eখােন আসেছ। আমরা ‘রাTীয় যুব সংগঠন’, ‘নব িনমাণ সিমিত’ আর ‘যুব ভারত’-eর 
কমীরা িমেল pচার r কেরিছলাম। েগাড়ার িদেক আমরা মাnেষর সে  কথা বলা, কী হেত 
চেলেছ eকটা নাটেকর মাধ েম তুেল ধরার কাজ হােত িনi। তার আেগ েলােক ভাবিছল, 
পেsা eেল unয়ন হেব, েলােকর ভােলা হেব। িবিভn দেলর েলােকরা েসরকমi বলিছল। 
আমরা যখন নাটেকর মধ  িদেয় পুেরা সত টা তুেল ধরলাম, তখন ধীের ধীের gামবাসীেদর 
মেধ  েচতনা গেড় uঠল।  

আগs মােসর েশষিদেক আমরা িঠক করলাম, সমs যুবকেদর eকিtত কের ভুবেন ের 
‘ফরচনু টাoয়াস’-e পেsা’র দpর পযn eকটা পদযাtা করব। ১৯ aেkাবর পদযাtা r 
হেয়িছল, ১১িদন পর ২৯ aেkাবর যখন ভুবেন ের েপৗঁছাল, তােত সমs বামপnী শিk 
শািমল হল। ei pথম uিড় া রাজ  জুেড় eক েচতনা জাgত হল, পেsা eখােন eেল 
eখানকার eবং েদেশরo pচুর kিত হেব। oiসময় রাজৈনিতক দলgেলা িমেল িঠক করল, 
তারা পেsা’র িবেরািধতা করেব। আলাদাভােব তারা eকটা ‘প ােয়ত কিমিট’ গঠন করল। 
িবেজিপ, িবেজিড, কংেgস, কিমuিনs সবাiেক িনেয় ei কিমিট হল। ei a েল aতীেত 
েলাকনাথ েচৗধুির নােম eক পুরেনা কিমuিনs (CPI) েনতার সাংগঠিনক িভিt িছল। 
‘প ােয়ত কিমিট’ যখন pায় ভাঙার মেতা aবsায় eল, eরাসামা bেকর eক িসিপআi 
েনতা aভয় সাh ei আেnালেন হsেkপ করেলন। তাঁরi েনতৃেt গেড় uঠল ‘পেsা 
pিতেরাধ সংgাম কিমিট’। আর িবেজিপ, িবেজিড o কংেgস িমেল তির করল ‘পেsা 
kিতgs eকতা ম ’। আমােদর পk েথেক মাnেষর মেধ  পেsা-িবেরাধী েচতনা সৃি  করার 
কাজ চলেত থাকল। 

eiসময় ২৫ নেভmর ২০০৫ kজ -eর তহিসলদার পেsার জিম aিধgহেণর pথম 
েনািটশ লাগায় nয়াগাঁoেয়র ‘েরিভিনu inেপkেরর aিফস (RIO)-e। ei েনািটশ মারফত 
gামবাসীেদর জানােনা হল, ‘i ডািsTয়াল েডেভলপেম ট কেপােরশন’ (IDCO) বেড়া 
েকাmািনর জn aনাবাদী, েগাচর, শান iত ািদর জিম aিধgহণ করেব। যিদ কারo েকান 
aিভেযাগ থােক েতা জানাo। পুেরা eলাকায় eর জn ফম পাঠােনা হল।  

আমােদর পদযাtার পর ei a েল সমs রাজৈনিতক দল িকছু িমিছল কেরিছল। oেদর 
বkব  িছল ei েয, পেsা eখােন জিম িনেত চাiেছ। িকnt ei িতন প ােয়ত eলাকার 
জিম খুব uবর। eখােন পান, ধান আর মােছর ভােলা uৎপাদন হয়। ei জায়গাটা েছেড় 
পেsা ant িশl কrক। আমােদর কথা িছল আলাদা। আমরা বেলিছলাম, e eক 
সাmাজ বাদ িবেরাধী লড়াi। সাmাজ বােদরi pতীক হল পেsা। oরা েsফ eখান েথেক সের 

                                                            
‡ sাkাৎকারিট িহিnেত েনoয়া হেয়েছ। ব াnবাদ আমােদর। --- সmাদক 
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যাoয়ার কথাটুki বলিছল। ‘পেsা kিতgs eকতা ম ’ তার সে  eটাo বলিছল েয, যিদ 
uপযুk kিতপূরণ পাoয়া যায় তেব eখােনo জিম েদoয়া েযেত পাের।  

আমরা েদখলাম েনািটশ আসার পর িমিটং r হেয় েগেছ েনতােদর সে । eিদেক RI 
aিফেস পেsার জn িতনজন কমচারীর জায়গায় আটজন কমচারী কাজ করেছ। তাহেল RI 
aিফসেকi টােগট করা দরকার। পেsা-িবেরাধী েচতনা বাড়ার ফেল পেsার পেk eখােন 
aিফস বািনেয় কাজ করা সmব নয়। সমেঝাতাপt (MOU) েদখেল েবাঝা যায়, সরকার 
eেজ ট িহেসেব eখােন কাজ করেব। েসভােবi oেত sাkর করা হেয়েছ। তাi ২৭ িডেসmর 
২০০৫ েথেক RI aিফেসর সামেন আমরা eক ধরনা r করলাম। আমরা দািব করলাম RI 
aিফেস পেsার জn জিম জিরপ েথেক r কের জিম aিধgহেণর সমs কাজ বn করা 
েহাক। চার-পাঁচিদেনর মেধ i সরকার ধরনা তুেল িনেত বলল। 

২ জাnয়াির ২০০৬ ঘটল কিল নগর হত াকাN। সরকার eখােন আমােদর oপর হাত 
তুলল না। কারণ তারা বুঝেত পারল, যিদ eখােন েকানরকম সংঘষ হয়, তাহেল রাজ sের 
আেnালন আরo েজারদার হেয় uঠেব। িকnt িবেজিপ-িবেজিড েজােটর ‘kিতgs eকতা 
ম ’ ১৫-২০ িদেনর মেধ  d’বার আমােদর েপটাi করল। যিদo েতমন বেড়াসেড়া আঘাত 
তখনo আেসিন। 

২৪ জাnয়াির ২০০৬ েলাকসভার pাkন aধ k রিব রায় oখােন eেলন। েসিদন বৃি  
হেয়িছল। তাসেtto আেnালেনর সমথেন তাঁর জনসভায় খুবi ভােলা জনসমােবশ হল। eর 
আেগ ‘kিতgs eকতা ম ’ oi nয়াগাঁoেত eকটা সভা কেরিছল। তারা পেsা-িবেরাধী 
নানান িকছু করার কথাo বেলিছল। েসখােন প াশজন েলাকo জেড়া হয়িন। eরাi eকসময় 
িতনহাজার মাnষ িনেয় ভুবেন র িগেয়িছল। gামবাসীরা বুঝেত পারিছল, eরা যিদ পেsা-
িবেরাধীi হয়, তাহেল যারা ধরনায় বেসেছ, তােদর মারেধার করেছ েকন?  

১২ েফbrয়াির েমধা পাটকর, রােকশ রিফক eবং মেনার ন েমাহািn oখােন eেলন। 
আমরা েঘাষণা করলাম, যিদ সরকার আেলাচনায় না আেস তেব ১৫ তািরখ েথেক আমরা 
RIO-র সামেন uপবাস r করব। ১৫i uপবাস r হoয়ার পর ei pথম ১৭ তািরখ 
কােলkর eবং eসিপ আমােদর সে  কথা বলেত eেলন। আমরা দািব করলাম, RI aিফেস 
পেsার কাজ বn কেরা। তার িলিখত pিতrিত দাo। oরা রািজ হল না। আমরা পাঁচ-
সাতজন uপবাস r কেরিছলাম, িকnt েরাজ ৪০-৫০জন gামবাসী ধরনায় eেস বসেত 
লাগল। যখন পুিলশ eেস ধরনা uিঠেয় িনেত বলল, সমs gােমর েলােক eিগেয় eেস 
তােদর িঘের ধরল। তারা বলল, আমরাi eেদর eখােন বিসেয়িছ।  

কােলkর eেস বেলিছেলন, ‘িঠক আেছ, আমরা আপনােদর যুিk বুঝেত পারিছ। িকnt 
আমােদর uধতন sের কথা বলেত হেব। d’িদন পের আমরা জবাব েদব।’ d’িদন পেরo 
জবাব পাoয়া েগল না। আমরা িঠক করলাম uপবােসর সpম িদেন ২২ েফbrয়াির ei দািবর 
oপর আমরা RI aিফেস তালা লািগেয় েদব। ২১ তািরখ দােমাদর রাuত --- ei eলাকার 
িবধায়ক eবং প ােয়তীরাজ মntী --- রাজs মntী মনেমাহন ামলেক িনেয় eলাকায় ঢুকেত 
েগেল বািলটুেথ gােমর েলােক তাঁেদর বাধা িদল, oঁরা gােম ঢুকেত পারেলন না। oঁরা নািক 
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‘প ােকজ’ েঘাষণা করেতi eখােন আসিছেলন। প ােকজ েঘাষণা কের আেnালনেক েচৗপাট 
করেবন! ২২ তািরখ gােমর মিহলারা eকিtত হেয় nয়াগাঁo RI aিফেস তালা লািগেয় িদল। 

ei পিরিsিতেত মাচ মােস িবধায়ক দােমাদর রাuত লুিকেয় nয়াগাঁoেয় eেলন। eেস 
oখােন সভা করেলন। েলােক েসi সভা পN কের িদেত চাiল। aভয় সাhর grপ eবং 
আমরা িমেল gামবাসীেদর আটেক সামাn তফােত আলাদা সভা করলাম। আমােদর সভায় 
৫০০০ েলাক, িবধায়েকর সভায় ১০০০ জন। eিpল মােসর ২০ তািরখ দােমাদর রাuত 
িধনিকয়ায় eেল aভয় সাh তােদর মুেখামুিখ হেত চাiেলন। েজলা পিরষেদর aধ k 
িবেজিড’র সিবতা মহাপাt eকটা েছােটা িমিছল িনেয় আমােদর সভার িপছন িদক েথেক 
gােম েঢােকন। aভয় সাh ২৫-৩০ জন মিহলা িনেয় আেগ যান। সিবতা মিহলােদর oপর 
আkমণ চালােল তাঁেকo েপটােনা হয়। িবেজিড’র েলােকরা ‘pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র ৫ 
েনতা eবং ২০০ েলােকর িবrেd মামলা কের।    

eবার ‘kিতgs eকতা ম ’ েভেঙ েগল। কংেgস আলাদা ‘িভটামািট sরkা ম ’ 
বািনেয় িনল। ২০০৭-eর মােচ আমরা ‘িবকl a ােসmিল’ সংগিঠত কেরিছলাম। 
েফbrয়ািরেত প ােয়ত িনবাচন হল। আমােদর িসdাn িছল, িনবাচন েথেক িবরত থাকেত 
হেব, না হেল eকতার সমীকরণটা েভেঙ যােব। দলগতভােব মাnষ ভাগ হেয় যােব। ei 
বkব  িনেয় আমরা eকটা নাটকo কেরিছলাম, ‘কারা আমােদর gাম ভাঙেছ?’। িকnt 
‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র সmাদক sশীল মহাপাt সবpথম িসিপআiেয়র পk 
েথেক িনবাচেনর মেনানয়নপt জমা িদেয় িদেলন। তােত সমs দল িনবাচেন েনেম েগল। 
আমরা eেত eকমত হলাম না। িকnt েখালাখিুল বাধা িদেত পারলাম না। কারণ তােত পেsা-
িবেরাধী লড়াiেয়র েজাট েভেঙ েযত। িনবাচেন কী হল? dিট প ােয়েত কংেgস-pাথী নkল 
নােয়ক eবং ভাsর েসায়াiন ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র সমথন িনেয় দাঁড়ােলন। ei 
dজনi পেsা-িবেরাধী pাথী িহেসেব িজেত েগেলন। িধনিকয়া প ােয়েত বুথ-দখল iত ািদ 
গNেগােলর ফেল িনবাচন sিগত হেয় েগল। িধনিকয়ােত সরপ  িহেসেব pাথী িছেলন পূবতন 
কংেgস িবধায়ক িবজয় নােয়েকর ভাi েগািবnপুেরর বািসnা বসn নােয়ক। বসn নােয়ক 
মারা যাoয়ােত oঁর stীেক কংেgস pাথী মেনানীত করল। আর কিমuিনs pাথী হেলন aভয় 
সাhর র িধনিকয়ার বািসnা sশীল মহাপাt। িধনিকয়া প ােয়েত পাটনা gােম চnন 
েমাহািn িছেলন পেsা-িবেরাধী eক েনতা। িকnt িনবাচেন িতিন কিমuিনsেদর সমথন না 
কের কংেgস pাথী বসn নােয়েকর stীেক সমথন করেলন। eর ফেল আেnালেনর eকতার 
েয সমীকরণ, েসটা েভেঙ পড়ল। িকnt িনবাচেন যিদ কিমuিনsরা pথেমi না েযত, তাহেল 
আজ পযn eটা ভাঙত না।  

আমরা েযটা মেন কির, আkমণাtক-িহংসাo রkণাtক-িহংসার মেতা িবপjনক নয়। 
যারা পেsা-সমথক তােদর eকঘের কের রাখা বা aসহেযািগতা করা eক কথা, িকnt তােদর 
oপর জবরদিs িকছু করা, েজার কের িমিটংেয় বসােনা --- eটা ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম 
সিমিত’ কেরেছ। eেত িকছটুা aসেnাষ তির হেয়েছ। পেsা লিব eর ফায়দা তুেলেছ। oরা 
aিভেযাগ কেরেছ, আমােদর মারেধার করা হেয়েছ, আমােদর েখেতর ধান েকেট েনoয়া 
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হেয়েছ। যতটা বেলেছ, ততটা হয়ত হয়িন। িকnt িকছুটা হেয়েছ। আমরা েখালাখুিল না 
বলেলo eর িবেরািধতা কেরিছ। eেত পেsা-িবেরাধী eকতা dবল হেয়েছ।  

আমরা nয়াগাঁoেত ঘের ঘের pচার করেত r করলাম। eেত pায় প াশজন gামবাসী 
েযাগ েদয়। িদেনর েবলা মিহলারা eবং রােতর েবলায় পুrেষরা ei pচাের aংশgহণ কের। 
আমরা বললাম, ধু ei িতন প ােয়তi যােব না, eর আশপােশর আরo ১৩টা প ােয়ত 
eলাকা পেsা েনেব। eটা আমরা oেদর সাiটম ােপ েদেখিছ। পেsা িনেজেদর কমচারী 
ছাড়াo gNােদর সংগিঠত কের। gাম eবং বাiেরর যুবকেদর ৩০০০ েথেক ৫০০০ টাকা 
মাস-মাiেন িদেয় িনেয়াগ কের পেsা সমথক বািহনী গেড় েতােল। মাঝখােন eকিদন eেস 
পুিলশ eবং gNারা RI aিফেসর তালা েখালার েচ া কের। ভাির বষার মেধ  gামবাসীরা RI 
aিফস িঘের রােখ, oরা পািলেয় যায়। বারবার তালা েখালার ব াপাের িমিটং করেত থােক। 
২০ েম আমরা oখােন জনসভা কির। ১৯ তািরখ আমােদর eক সাথী oখােন েপৗঁছােল তাঁেক 
oরা েটেন িনেয় মারেধার কের। gােমর েলাক eত kুb হয় েয তারা eকেজাট হেয় oেদর 
েপটােত চায়, ঘর ভাঙেত চায়। আমরা তােদর আটকাi। আমরা বললাম, ভাঙা আর েপটােনা 
আমােদর কাজ নয়। আপনারা েয সকেল eেস জেড়া হেয়েছন, gNারা পািলেয় েগেছ, eটাi 
বেড়া কথা। যিদ আমরা oiিদন oেদর মারতাম, তাহেল ২৯ নেভmেরর ঘটনাটা oiিদনi 
ঘেট েযত। বামপnীরা আমােদর সমােলাচনা করল। তারা বলল, েতামরা রkণাtক-িহংসার 
uপায় েকন েনেব না? আমরা বললাম, আমরা যিদ েপটােপিটর রাsায় েযতাম, তাহেল 
সরকার আর পেsার ষড়যnt সফল হেয় েযত। েপটােপিটেত তাৎkিনক ফল কেয়কবার পাoয়া 
েগেছ, িকnt তার দীঘেময়াদী pিতিkয়া ভােলা হয় না। বামপnী বnুরা aব  আমােদর কথায় 
eকমত হল না। তারা িনেজেদর রাsােতi চলেত থাকল।  

২০০৬ সােল িধনিকয়া eবং kজে  পেsার পk েথেক হামলা েরাখার জn েগট করা 
হেয়িছল, আমােদর কমীরা েসখােন েযত, িকnt ‘pিতেরাধ সংgাম সিমিত’i egিল িনয়ntণ 
করত। িনবাচেনর পর কংেgস লিব বািলটুেথ েগট েভেঙ িদেয়িছল। আবার েসখােন েগট তির 
করা হল। পেsা-সমথক gNারা েগট ভাঙবার মতলব আঁটিছল, িকnt তারা েপের oেঠিন। 
eরi পােশ oরা পনুবাসেনর জn eকটা িনমােণর কাজ r করল। ei ছুেতায় পুিলশ eেস 
ঢুেক েযেত পাের, ei আশ ায় েগেট িদনভর পাহারা রাখা r হল। eর মেধ  ২২ নেভmর 
২০০৭ িকছু েলাক nিলয়াশাহীেত ‘iি ডয়ান aেয়ল কেপােরশন’-eর জিম জিরেপর কােজর 
জn বািলটুেথ uপিsত হল। েলােক ভাবল eরা পেsার হেয় eেসেছ। oেদর তারা িঘের 
রাখল। oেদর সে  eক ‘বাবা’ িগেয়িছেলন পুেজা করেত, নাম রাজুবাবা। িতিন খুব েখেপ 
েগেলন। বাবা েতা pচার কের িদেলন, আমােক aপহরণ করা হেয়েছ। বাবার সে  dব বহার 
করা হেয়েছ, ei িনেয় পেsা-সমথেকরা খুব হৈচ r কের িদল। nিলয়াশাহীর েলাক eেদর 
িপেট েদয়। eরা পািলেয় যায়। nিলয়াশাহী যাoয়ার পেথ রাsার oপর েয মহাবীর মঠ 
রেয়েছ, েসখােন বাiেরর gNারা nিলয়াশাহীর gামবাসীেদর আটকায়। eর জবােব বািলটুেথ 
পেsা-িবেরাধীরা আবার পেsা-পnীেদর আটকায়। eটা ঘেট ২২ তািরখ। ২৫ o ২৬ তািরখ 
পেsা-িবেরাধীেদর nয়াগাঁoেত বাiেরর gNা আর পেsা-সমথেকরা ভয় র মারেধার কের। 
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বািলটুেথ পেsার েলােকেদর আটকােনার িবষয়টােক gােমর িবষয় কের েতালা হয়, 
আশপােশর gােমo েসভােবi pচার করা হয়। িমিডয়াo েসভােবi সবটা তুেল ধের। ২৯ 
নেভmর আশপাশ েথেক েলাক জমােয়ত করার েkেt িবেজিড আর পেsা-সমথকেদর sিবধা 
হেয় যায়। 

আমরা েদখলাম েয ei পিরিsিতেত হsেkপ করা দরকার। ২৯ তািরখ বািলটুেথ েযখােন 
pিতেরােধর তাঁবু jালােনা হেয়িছল, েসখােনi আমােদর সাথী িব িজত রায়, রিব সাh ৫ 
িডেসmর  শািn pিkয়ােক tরািnত করার জn সত াgহ করেত েগেলন। oঁেদর েমের oখান 
েথেক হিটেয় েদoয়া হল। চারিদেক eর দাrণ pিতিkয়া হল। সকেলi েদখল কীভােব 
সরকার o পুিলেশর a ুিলিনেদেশ ei কাN ঘটােনা হল। eকিদেক সরকােরর পুিলশ আর 
anিদেক পেsার পুিলশ িমেল ei সntাস কােয়ম করা হেয়েছ। ei di শিk না সরেল শািn 
pিkয়া r হেত পারেব না। নnীgােম েয ঘটনা িসিপeম সরকার ঘিটেয়েছ, েসটাi eখােন 
ঘটাল িবেজিড সরকার। 

nয়াগাঁoেত েয পেনরজন দা াহা ামা কেরেছ, eেদর িভিt হল gােমর েবশ পয়সাoয়ালা 
o জিমর মািলক ঘরgিল। eেদর হােত ১০-২০ eকর জিম আেছ। যিদ জিম চেল যায়, 
pচুর পয়সা হােত আসেব। oরা জােন পেsা eেল েদেশর kিত হেব। তা সেtto gNােদর 
িনেয় oরা ei কাজ চািলেয় যাে । 

সরকােরর pথম sT ােটিজ হল িধনিকয়ােত যারা gাম দখল কের বেস আেছ, তােদর 
মাoবাদী বেল েঘাষণা করা। িকnt তারা েতা মাoবাদী নয়। আtরkার জn ঘেরর লািঠ বা 
তীর ধnক তারা কখনo হােত িনেয়েছ। মাoবাদী হেল তারা েতা বndক ধরত। eকবার oi 
gােমর জমােয়েতর তীর ধnক িনেয় ছিব  তুেল িনেয়  বারবার িটিভেত েদিখেয়েছ। িমিডয়া 
আর সরকার েদখেছ, যিদ eকবার মাoবাদী pচার কের gােম পুিলশ ঢুিকেয় েদoয়া যায়, 
তাহেল ei আেnালনেক েশষ কের েদoয়া যােব। েকননা nয়াগাঁo eবং গড়kজে  পুিলশ 
ঢুেক েগেছ। িধনিকয়া প ােয়েতo ঢুেকেছ, েকবল িধনিকয়া gােম ঢুকেত পােরিন। eেদর 
িdতীয় sT ােটিজ হল, যখন িধনিকয়ার েলাক চাiেছ না, তখন oi gামটা আপাতত েছেড় 
রাখ। ততkণ nয়াগাঁo আর গড়kজে  কাজ r কের দাo, তারপর d’বছর পর আপেসi 
িধনিকয়ার pিতেরাধ েভেঙ যােব। হয় মাoবাদী েঘাষণা কের খতম কর, নয় ধীর pিkয়ায় 
কাজ anিদক েথেক r কের দাo। eiজn গতকাল েঘাষণা হেয়েছ, জিম জিরেপর কাজ 
r হে ।  
eছাড়া, িতন প ােয়েতর সে  যিদ আরo ১৩ প ােয়ত চেল যায়, তাহেল aিবভk 

কটেকর িতন aংশ কটক, েকnাপাড়া, জগৎিসংহপরু েজলা eর মেধ  চেল যােব। ফেল পেsা 
pেজk হেল ei a েল জলস ট েদখা েদেব। সংগিঠত করেত পারেল eর ফেল eক বৃহৎ 
কৃষক আেnালেনর সmাবনা েদখা েদেব। শািn pিkয়ার পাশাপািশ রাজৈনিতক দল eবং 
বুিdজীবীেদর eক pিkয়াo r হেয়েছ। রkণাtক-িহংসার পেথ নয়, aিহংসার পেথi 
সাmাজ বাদ িবেরাধী ei লড়াi জয়যুk হেব।  
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িকছ ুp , িকছ ুমnব  
 

আেnালেনর িবভাজন 
রাTীয় সntাস eবং ভাড়ােট gNােদর আত  যিদ আেnালনেক dবল কের থােক, তাহেল 
মাnেষর মেধ  রাজৈনিতক িবভাজনo আেnালেনর কম kিত কেরিন। প ােয়ত িনবাচেনর 
সময়কার দলগত িবভাজেনর ফল আজo েসখােন ভুগেত হে । িবগত েফbrয়াির ২০০৭-
eর প ােয়ত িনবাচেন িধনিকয়া প ােয়েতর পেsা-িবেরাধীরা পরsর লড়াiেয় েনেম 
িগেয়িছল। পিরণােম মারিপট eবং বুথ দখল পযn ঘটনা েপৗঁছাল। েশষ aবিধ িনবাচন 
sিগত হেয় েগল, িকnt িবভাজেনর kত কােলা না। িধনিকয়া প ােয়েতর anগত dিট 
gাম, েগািবnপুর o িধনিকয়া, পরsেরর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় েগল। anিদেক nয়াগাঁo o 
গড়kজ  প ােয়েত কংেgস pাথী ভাsর েসায়াiন o নkল নােয়ক পেsা-িবেরাধী হাoয়ার 
ফায়দা িনেয় িবেজিড pাথীেদর িবপুল েভােট পরাs করেলন। িকnt িনবাচেন েজতার পর 
গিদর আরাম েপেয় তাঁরা পেsার পেk িগেয় দাড়ঁােলন। রাTযnt িবজয়ী কংেgস pাথীেদর 
পেsার পেk েটেন িনল,  িবভk gামবাসীেদর পরsেরর িবrেd আরo েবিশ uেs িদল।  

uেlখেযাগ , িনবাচন েঘাষণা হoয়ার সে  সে  রাTীয় যুব সংগঠন o নব িনমাণ 
সিমিত িনবাচেন aংশ না েনoয়ার জn আেবদন কেরিছল। তােদর যুিk িছল, িনবাচন 
gামবাসীেদর পেsা-িবেরাধী ঐেক  ফাটল ধরােব। িকnt ei যুিk রাজৈনিতক দলgিলর 
পছn হল না। ‘কারা gােমর ঐক েক ভাঙেত চাiেছ?’ নামক নাটক aিভনয় কের eবং 
েছােটাখােটা সভা কের তারা িনবাচন িবেরাধী pচার িকছু কম কেরিন। িকnt সবpথম 
‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র সmাদক িশিশর মহাপাt িধনিকয়া প ােয়ত েথেক 
pাথীপদ দািখল কের িনবাচন-pিkয়ার সূtপাত করেলন। eরপর an রাজৈনিতক 
দলgিলo ময়দােন েনেম েগল। সমs ঘটনাkম েথেক eটা s  হেয় েগল, িনবাচনী 
আকা া gামবাসীেদর ঐেক  ফাটল ধরােলা, গিদর েমাহ েনতােদর আেnালনিবমখু কের 
তুলল। 

 
িভnতার মেধ  ঐক  

eেত সেnহ েনi েয পেsা-িবেরাধী আেnালেনর লাগাম মূলত ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম 
সিমিত’র হােতi রেয়েছ। eর েনতা aভয় সাhর দলীয় িভিt েযমন পুরেনা েতমনi 
মজবুত। তা সেtto an eকিট ধারা eখােন সিkয় রেয়েছ, সেবাদয়পnীেদর ধারা, রাTীয় 
যুব সংগঠন o নব িনমাণ সিমিতর নােম তা eখােন পিরিচত। ভূিমsের সিkয় ei di 
ধারার মােঝ িহংসা-aিহংসার pে  তttগত তক রেয়েছ। িশlায়েনর মাধ েম unয়েনর pে  
eেদর মেধ  রাজৈনিতক তকo রেয়েছ। ei di pে  দীঘকাল যাবৎ তক সবt চেল 
আসেছ eবং আপাতত েসi তক চলেব। বাsেবর িনিরেখ আগামী িদেন তার মীমাংসা হেত 
পাের। যিদo ‘pিতেরাধ সংgাম সিমিত’ সশst সংgােম িব াসী নয়, তবুo আtরkার 
তািগেদ gামবাসীেদর তীর-ধnক বা লািঠ ধরার িবষেয় তােদর আপিt েনi। িকnt রাTীয় যুব 
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সংগঠন eেকo িহংসার পথ মেন কের। 
eiসব িভnতা সেtto ei di ধারার সিmিলত কমসূচীর দৃ াno রেয়েছ। দােমাদর 

রাuত যখন eলাকায় eেস পেsা-সমথকেদর সভার আেয়াজন কেরিছেলন, তখন েসi সভা 
বানচাল করার জn uেtিজত gামবাসীেদর আটকােত dিট সংগঠনi eিগেয় eেসিছল। 
eকসে  িমেল পাlা সভা কের তারা পিরিsিতেক িনয়ntণ কেরিছল। ২৯ নেভmর যখন 
বািলটুেথ pিতেরাধ সংgাম সিমিতর ধরনার oপের েবামা ছুঁেড় ধরনা েভেঙ েদoয়া হল, 
েসi জায়গায় ৪ o ৫ িডেসmর রাTীয় যুব সংগঠন শািnর আেবদন কের uপবােস বেস। 
eেদরo িপিটেয় তুেল েদoয়া হয়। সরকার ‘মাoবাদীরা oখােন আেছ’ ei pচার কের 
pিতেরাধ সংgাম সিমিতর েনতা eবং িধনিকয়া gামেক পুিলশ িদেয় িঘের িবি n কের 
েদoয়ার রাsা িনল। রাTীয় যুব সংগঠন বাiেরর জগেতর কােছ pকৃত িচt তুেল ধরার 
কমসূচী gহণ কের। eiভােব কখনo যুk আেnালন কের, কখনo eেক aেnর পিরপুরক 
িহেসেব কাজ কের পেsা-িবেরাধী দায়বdতােক তারা বাsবত পূরণ করেছ। আেnালেনর 
িবিভn পেব eেদর eকসে  িমেল লড়াi করার দািব বারবার জনগেণর মধ  েথেক uেঠেছ।  

ei সমs েথেক eটা s  েয মত o পেথর ফারাক সেtto eকতার িভিto বাsেব 
uপিsত। ei িভিt নীচুতলা পযn িবsৃত। যিদ ভূিমsর েথেক েনতৃেtর sর পযn েকান 
িমিলত ম  eবং িমিলত কমসূচী gহণ করা হয়, তাহেল তা গণআেnালনেক নতুন eক 
িদশা িদেত পাের। পেsা-িবেরাধী আেnালেনর ভিব তo eর oপর aেনকখািন িনভরশীল।  

 
েনতৃেtর p  

সাধারণভােব uে দ-িবেরাধী আেnালেন েসi সমs কৃষেকরা েবিশ uেদ াগী হয়, যােদর 
জিমজায়গা চেল যাে । eর পের আেস তারাi যােদর জীিবকা চেল যাে । পেsা 
আেnালেনর বিশ  হল, ৬০% eমন মাnষ eেত শািমল, যােদর সরকাির জিম বা 
সবসাধারেণর জিমেত পােনর চাষ কের েবঁেচ থাকেত হয়, িনেজেদর নােম তােদর জিমর 
দিলল েনi। e eক জিটল িবষয়। কারণ সরকাির নিথেত eেদর জীিবকা েকান েপশার 
মযাদা পায়িন eবং সরকাির িহেসেব জিম বাবদ েকান kিতপূরণ পাoয়ারo তারা েযাগ  নয়। 
eমন হেতi পাের েয আেnালেনর ফেল েকান িছঁেটেফাটা aথ eেদর জn বরাd হেত 
পাের। দর কষাকিষ কের তার পিরমাণ িকছু হয়ত বাড়েতo পাের। িকnt eটা েতা িনি ত 
েয িবকl জীিবকা eরা পােব না। ফলsrপ eেদর pিত anায় হেব eবং eেদর ঠিকেয় 
েদoয়ার সmাবনা pবল। eরাi সংখ াগির  eবং সবেচেয় বি ত। ei কারেণ ei ে ণীর 
মাnেষর িনজs েনতৃt দরকার। আর eেদর েনতৃtদায়ক ভূিমকাo ei আেnালেনর িনধারক 
শিk হেয় uঠেত পাের। আেnালেনর গিতpকৃিত েথেক েবাঝা যায় েয সাধারণভােব eখনo 
eরা িপছেনর সািরেত রেয়েছ।  
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সংেযাজনী : ১ 
পেsা eবং uিড় া সরকােরর সমেঝাতাপেtর সারাংশ 

 

•  uিড় ার জগৎিসংহপুর েজলার পারাদীেপ ৫২,০০০ েকািট টাকা িবিনেয়াগ কের 
(ভারেতর মেধ  eিট eকক বৃহtম FDI িবিনেয়াগ) পেsা ১২০ লk টন 
uৎপাদনkমতা সmn eকিট aখN isাত কারখানা (Integrated Steel Plant) eবং 
আরিkত বnর িনমাণ করেব, ei মেম দিkণ েকািরয়ার িকuংসানবুক pেদেশর 
েপাহাং শহেরর ‘েপাহাং িsল েকাmািন’ সংেkেপ পেsা psাব করেছ। 

•  uিড় া সরকার রােজ র drত িশlায়েনর জn eখানকার সমৃd আকিরক েলৗহ eবং 
কয়লার ভাNার ব বহার করেত চায় যােত রােজ র জনসাধারেণর সমৃিd o unিতসাধন 
করা যায়। পেsাo ‘িsল pেজk’-eর pেয়াজন anযায়ী েযসব পিরকাঠােমা তির 
করেত চায় : ক) খিনজ uেtালেনর ব বsা; খ) খিন-a ল েথেক পারাদীপ পযn 
েরলপথ সহ রাsা, েরল o বnেরর ব বsা; গ) sসমিnত টাuনিশপ eবং ঘ) জল 
সরবরােহর ব বsা। 

•  েকাmািন তার জাতীয় aিফস করেব ভুবেন ের।§ িsল pেজk eবং বnেরর জn 
তােদর ৪০০০ eকর জিম লাগেব। আরo ২০০০ eকর লাগেব টাuনিশপ iত ািদর 
জn। eছাড়াo পিরবহণ, জল eবং an পিরকাঠােমার ব বsার জn আরo জিম 
লাগেত পাের। 

•  কাঁচামাল : ভারত সরকার ei pেজেkর জn uপযুk মােনর কয়লা সরাসির বা েকান 
রাTায়t িশেlর মাধ েম ব বsা করেব; uিড় া সরকার েকাmািনেক ৬০০০ লk টন 
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।  

•  uিড় া সরকার পেsােক কটেকর েজাবরা-েত মহানদীর জলাধার েথেক জল সংgহ 
করার anমিত েদেব।  

•  িবd ৎ : uিড় া সরকার ei pেজk িনমােণর জn ২৫ েমগাoয়াট িবd েতর ব বsা 
করেব। েকাmািন িsল p াে টর জn িনজs পাoয়ার p া ট তির করেব।  

                                                            
§ ভবুেন ের ‘ফরচনু টাoয়াস’-e iিতমেধ i ‘পেsা iি ডয়া’র দpর েখালা হেয়েছ। 
**  খNাধার পাবত  a েলর েকoনঝড় o snরগেড় রাTায়t সংsা ‘kেdমখু আয়রন oর কেপােরশন 
িলিমেটড’-eর আকিরক েলৗহ uেtালেনর anেমাদন আেগ েথেকi রেয়েছ। ফেল ei a লিটেত পেsােক 
anেমাদন েদoয়ায় জিটলতা সিৃ  হেয়েছ।  
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•  পিরেবশ : রাজ  সরকার পিরেবশগত যাবতীয় anেমাদেনর বেnাবs করেব। 
•  রাজ  সরকার eখানকার িশl নীিতর িসdাn anযায়ী যাবতীয় iনেসনিটভ o ছােড়র 

ব বsা করেব eবং েকndীয় সরকােরর কােছ ei pকlেক SEZ-eর মযাদা েদoয়ার 
psাব করেব।††  

•  রাজ  সরকার পেsােক পারাদীেপর পােশi eকিট িনজs বnর িনমােণর anমিত 
েদেব।    

 
 
 

 
ei pিতেবদনমলূক পিুsকািটেত anবাদ o স লেনর কাজ কেরেছন  

শমীক সরকার, pশাn হালদার eবং িজেতন নnী। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

†† েকndীয় সরকার iিতমেধ i পেsা pকlেক SEZ িহেসেব anেমাদন িদেয়েছ। eর ফেল েকাmািন আরo 
েবিশ sিবধা o কর ছাড় পাে ।  



 

 
 
 
 
 

 

পেsা 
pিতেরােধর  
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