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১০ i নেভmর, sেবাধ মিlক sায়ার- মেTা চ ােনল, জমােয়ত বলা ১টা 

 
রাজ বাসীর কােছ আেবদন 

 
গত কেয়ক বছর যাবৎ unয়েনর নােম রাজ  তথা দশজুেড় চলেছ eক aসহনীয় সntাস। িশlায়েনর aজুহােত চলেছ 
িনিবচার জিম aিধgহণ, বুিজেয় দoয়া হে  জলাভূিম, aিধগৃহীত হেয় যাে  সমুd uপkল, নদী, নালা, খাল, িবল, পাহাড়। 
সবti eখন লুেঠরােদর থাবা পেড়েছ। gিল কের হত া করা হে  কৃষকেদর। নnীgাম, কিল নগর, খাmাম যার jলn 
uদাহরণ। sানীয় sিনভর aথনীিতেক ভে  িবtশালীেদর pেয়াজেন  িঘের নoয়া হে  uবর চােষর জিম। মূhেত 
জীিবকাচু ত হেয় যাে  হাজার হাজার মাnষ, তােদর জীবন- জীিবকার দায় দািয়t িনে  না সরকার। eকিদেক ১৮৯৪ 
সােলর ঔপিনেবিশক আiন pেয়াগ কের aিধগৃহীত হে  জিম, anিদেক বhজািতক বািণিজ ক সংsাgিলর sােথ দেশর 
পুেরান আiনgেলােক  বদেল িদেয় গেড় নoয়া হে  জনsাথ িবেরাধী নতনু আiন।   
 
দেশর মাnষ খেত পাে  না, সখােন পি মী dিনয়ার ভােগর চািহদা মটােত গেড় তালা হে  িবেশষ aথৈনিতক a ল। 

eমন িক গেড় নoয়া হে  িবেশষ কৃিষ a ল। আর ei সমs িবেশষ িবেশষ a েল জায়গা কের দoয়া হে  িবে র 
তাবৎ তাবৎ বািণিজ ক সংsাgিলেক। িব জুেড় খাদ সংকট যখন তীb থেক তীbতর হে  তখন দেশর কৃিষেktgিলর 
দখল িনেয় িনে   পপিসেকা, মনসাে টা, টেsা, মেTা ক াশ a া ড ক াির, oয়ালমােটর মত দানবাকার িবেদশী 
কাmানীgিল। যখন ভূu ায়ন ei সংকটেক আরo তীb করেছ তখন ei সমs সংsাgিল জল, জিম, বীজ, শs uৎপাদন 

eবং বাজার ব বsার uপর তােদর eকেচিটয়া িনয়ntণ আেরা বশী কের জারী করেত চাiেছ। তৃতীয় িবে র সমs 
কৃিষেktgিলেক eরা িগেল খেত uদ ত হেয়েছ। e দেশর বন জ ল খিনজ পদাথ সহ সমs pাকৃিতক সmেদর uপর 
eকেচিটয়া দখলদাির কােয়ম করেত সেচ  হেয়েছ oরা। ফলrিত -  agণিত মাnেষর জীিবকা নাশ। িবেশষত uপজািত, 
আিদবাসী সmpদায়, দিরd জনেগাি   আরo pািnকতার িদেক eিগেয় যাে ন। বাড়েছ দািরd, kধুা, হাহাকার।   
 
িবিk হেয় যাে  পুেরান বাজার, সাংsৃিতক কnd, সরকারী হাসপাতাল, বাস টািমনাস। গিজেয় uঠেছ পাব, বার, pাজা, 
বািণিজ ক কnd, শিপং মল।  utরবে  চা বাগান, মহারােTর িবদভ সবt ei আgাসেনর চহারা s  হেয় uঠেছ। সরকারী 
িশkা ব বsা, sাs  পিরেষবা ভে  পড়েছ। eরi pkাপেট দেশর িভতেরর খুচেরা eবং পাiকারী বাজােরo ঢুেক পড়েছ 
বৃহৎ eকেচিটয়া কারবারীরা। তাi িবপn eখন ছাট ব বসার সােথ যুk চার কািট মাnেষর জীবন, সi সােথ তােদর uপর 
িনভরশীল পািরবািরক সদsেদর িনেয় মাট kিড় কািট জনগণ। িহেসব বলেছ খুচেরা ব বসার kিড় শতাংশ বাজারo যিদ 
ei বৃহৎ বািণিজ ক সংsাgিল ধরেত পাের তাহেল কাজ হারােব d কািট মাnষ, আর কাজ পােব মাt eক লk আিশ হাজার 
। uেlখ , ভারতবেষ কৃিষর পেরi ei খুচেরা ব বসার sান, যখান থেক আেস জাতীয় আেয়র চাd শতাংশ। 
 
কৃিষবািণজ  সহ  য সমs দিশ- িবেদিশ eকেচিটয়া কারবারীরা খুচেরা o পাiকারী ব বসায় ঢুকেছ তারা  uৎপাদন, ব টন, 
যাগান শৃ ল সহ গাটা ব sাটােকi িনেজেদর িনয়ntেণ িনেয় আসেত uদ ত হেয়েছ। eর ফেল বh pজেnর পির েম গেড় 

oঠা দেশর িনজs যাগান শৃ লটাi ভে  পড়েছ। বh trিট থাকা সেtto eটা aনsীকায য বতমান ব বsা যেথ  দkতার 
সােথi uৎপাদন kেt থেক মাnেষর ঘের ঘের পঁৗেছ দয় পণ , তার আধুিনকীকরেণর pেয়াজন আেছ, িকnt সi 
aজুহােত িনজs ব বsাটােক সাধারেণর হাত থেক কেড় িনেয় যভােব দিশ- িবেদিশ eকেচিটয়া কারবারীেদর হােত তুেল 
দoয়া হে  তােত আমরা শি ত। টাটা, িবড়লা, আmািন, িমtালরা যিদ চাল, ডাল, তল, nন িবিk করেত r কের,  
তাহেল ছাট ছাট কারবারীরা যােব কাথায় ?  
 
eছাড়াo মেTা ক াশ a া ড ক াির, টেsা, oয়ালমােটর মত সংsাgিল ভারেতর কৃিষেktgিলেক িব  কৃিষ বািণেজ র 
uৎপাদন kেt পিরণত করেত uদ ত হেয়েছ। eরা বািণিজ ক কৃিষ eবং চুিkচাষ pবতন করেত চেলেছ। eর ফেল sিনভর 
কৃিষ ব বsা ভে  পড়েব,  pািnক মাnষেদর খাদ  িনরাপtা িবি ত হেব। ei সমs eকেচিটয়া কারবারীরা রpানীেযাগ  
aথকরী ফসল ফলােব eবং বশী মুনাফার জেn eেদশ থেক ফল ফুল সবিজ শs ফিলেয় pথম িবে  চালান করেব। সi 
িব  বাজােরর চািহদা মটাবার জn ব বhত হেব eেদেশর জল, জিম, ম eবং anাn pাকৃিতক সmদ। ei নতনু ব বsা 
তাi ঐিতহািসক নীলচােষর কােলািদনgিলেক sরণ কিরেয় িদে ।      
 
sিনভর ব বsা ভেঙ, িবেদশী বhজািতক সংsার dারা িনয়িntত aথনীিত দশেক য কী ভয়ানক িবপযেয়র মুেখ ফেল িদেত 
পাের তার  sাk  বহন করেছ ল িতন আেমিরকার মিkেকা, আেজি টনা সহ দিkণ eিশয়ার থাiল া ড, মােলিশয়ার মত 



দশgিল, সmpিত িব  ব াপী শয়ার বাজােরর সংকট eবং aিsরতা iিতমেধ i ভারতীয় aথনীিতর uপর ভয়ানক pভাব 
ফেলেছ। তাi ei িবেদশী িবিনেয়াগ িনভর uৎপাদন eবং বাজার ব বsার pবতন দেশর aথনীিতেক আরo িবপjনক 
কের তুলেব eবং িদেন িদেন ei আgাসন আেরা ভয় র আকার ধারণ করেব। তাi eখন uদারৈনিতক aথনীিতর িবপরীেত, 
দেশর িবjান o pযুিk িবকােশর মধ  িদেয় sাধীন sিনভর aথনীিত গেড় তালার pেয়াজনীয়তা আরo বশী কের anভূত 
হে । 
 
আগামী ১০i নেভmর নnীgােম ‘সূেযাদেয়র বষপূিত’। ei িদনিটেক sরেণ রেখ নnীgাম, িস রু, ভা র, রাজারহাট 
কিল নগর সহ সমs aৈনিতক জিম aিধgহন, uৎখাত, uে েদর pিতবােদ eবং খুচেরা o পাiকারী ব বসা সহ সািবক 
আgাসেনর িবrেd িমিছল eবং pিতবাদ সভার আেয়াজন করেছ eকেচিটয়া আgাসন িবেরাধী ম । sেবাধ মিlক sায়ার 
থেক িমিছল r হেয় যােব মেTা চ ােনল। ঐ িদন রাজ পােলর কােছ খুচেরা o পাiকারী ব বসায় দিশ- িবেদিশ 

eকেচিটয়া কারবারীেদর িবিনেয়ােগর িবrেd sারকিলিপ pদান করা হেব।  
 
ei eকেচিটয়া আgাসেনর িশকার eখন রাজ  তথা দেশর সমs সাধারণ মাnষ। তাi সবাiেক eবং িবিভn গণ সংগঠেনর 
সােথ যুk মাnষেদর সিkয়ভােব ei িমিছেল সািমল হবার আhান জানাি ।  
 
aিভনnন সহ -  মহাে তা দবী, শঁাoিল িমt, কৗিশক সন, ভাpসn, িবভাস চkবtী, জয় গাsামী, aভী দt মজমুদার, 
শিkনাথ ঝা, sনn সাnাল, দবbত বেnাপাধ ায়, িব নাথ চkবtী, sজাত ভd, দবিpয় মিlক, aিপতা ঘাষ, bাত  বs, 
কবীর sমন, িশpা ভTাচায, কল ান rd, aেশােকnd সনgp, রেণশ রায়, ভাsর gp, িসdাথ gp, anপ বেn াপাধ ায়,  
মেহর iি িনয়ার, শতrপা সাnাল, তrণ সাnাল, pতুল মুেখাপাধ ায়, দীপ র চkবtী, রতন বs মজমুদার, pমাং  
দাশgp, pসনূ ভৗিমক, sেদ া ব ানাjী, ভাsতী দt, grpসাদ কর, িব  দাশgp, সৃজন সন, রবীন মজমুদার, মনীnd 
নারায়ণ মজমুদার, ধীরাজ সনgp, শ  নাগ, kশল দাশgp, িশলািদত  মাল, মrনা মমুু  pমুখ।  
 
৭i নেভmর ২০০৮। 


