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িরলােয়n, snার, মার iত ািদর মতi e রােজ  ঘঁািট গাড়েত uেদািগ হেয়েছ eখন মেTা ক াশ a া ড ক াির । নানা 
নাটক চলেছ e িনেয়o, যথারীিত। িরলােয়েnর পর মেTা। eখােনo নতনু নাটেকর kশীলব সi বাম ট শিরক -  
ফরoয়াড bক। তেব an শিরকরাo মেTার পেki দঁািড়েয়েছ । মুেখন মািরতং জগৎ। হ চ, তক িবতক, বাজার গরম, দর 
কষাকিষ, সামিয়ক সবi হল। eরপর, ঘের বেস িনরালায় চুিk। চিুপ চুিপ, dেয় িমেল, আর কu নয়। িঠক হল ম ুর হেব 
লাiেসn।  জানােনা হল যৗথ িববৃিত িদেয় -  িকছুেত যন oরা খুচেরা ব বসায় না ঢােক।  aথাৎ মেদর দাকান িদ  দাo, 
িকnt মদ িবিkর লাiেসn িনেয় সাদা জল িবিk করা চলেছ না, চলেব না।  না, সটাo eেকবাের িনিষd তা নয়, pেয়াজেন 
ছাড় পােব। ei ধর তামরা eকটা  বার খুেল ফলেল, তখন পানীয় িহেসেব িকছুটা জল িন য় িবিk করা যেত পাের, সটা 
তা বাsিবক, যুিk সmত, তাi eেত আপিt নi। িকnt sফ জল িবিk ? ন ব ন ব চ ! ei হল মেTার uপের খুচেরা 
ব বসা না করেত দoয়ার ফমান জারী করার সার aথ।  
 
খুচেরা ব বসার লাiেসn মেTা  চায় িন। oরা সারা িবে  সরাসির খুচেরা ব বসা কের না, মূলত পাiকারী ব বসা কের। 
eটাi মেTার বািণজ  নীিত। oরা খুচেরা ব বসা করেব না ei শত হাsকর। চাiেল কােরা সােথ গঁাট ছড়া বঁেধ oরা 
নামেতi পাের খুচেরা ব বসায়, যমন নেমেছ মািকন সংsা oয়ালমাট বা টেsা, তখন ক ধরেব oেদর ? হাsকর চুিk 
চােষর p িটo। কননা, পি মবে  oরা চুিkেত  ভড়া pিতপালন করােব, নদী, পুkের মাছ ধরেব, dধ eবং dধজাত 
পেণ র কারবার করেব বেল িঠক কেরেছ, তাi মেTােক চাষ করেত দেবা না ei কথােতo মs ফঁাক। oরা চুিkেত জুেতা 
সলাi, জামা সলাi, ফেলর রস তরী, আচার তরী সবi করেব ( কী িশlায়ন আহ ! )। তােত আপিt নi, িকnt eর 
বাiের িকছ ুনয় ! aথাৎ যা মেTা কেরনা বা eখন করেব বেলিন  তার uপেরi যত িনেষধাjা ! oরা Tেনর িটিকট িবিk 
করেত পারেব না, পাতাল রেলর kপন িবিk করেত পারেব না, aেটা িরkা চালােত পারেব না, eমন শত সহs কােজ 
িবিধিনেষধ আেরাপ করা যায়। ei শেতর মােন িক ?  ছেল ভালােনা গl সমs, ভঁাoতা। যমন ভঁাoতা খুচেরা ব বসায় 
pত k িবেদশী িবিনেয়াগ নয়, িঠক তমন। তাi oেদর uপর ভরসা হািরেয় সাধারণ মাnষ িবেদশী বhজািতক সংsাgিলর 
হােত  দশ িবিkর ei সবনাশা পিরকlনার িবrেd রাsায় নেমেছ। ধু kdু বা পাiকারী ব বসায়ীরা নন, eেত শািমল 
হেয়েছন নানা পশার সােথ যুk সমােজর িবিভn sেরর মাnষ। 
 
মেTা ক াশ a া ড ক াির eকিট জামান সংsা। ক াশ a া ড ক ািরর মূল ধারণাটাi হল সলফ সািভস হালেসল, aথাৎ 
sপিরেষিবত পাiকারী দাকান। কিড় ফেলা, িনজ হােত মাল তাল, িনেয় যাo। পাiকারী ব বসার ei ধারণাটা pথম 
িদেয়িছেলন জামান aধ াপক aেটা বাiহাiন, যারi িভিtেত ১৯৬৪ সােল গেড় oেঠ ei সংsা। eককভােব গেড় uঠেলo, 
মেTা eেক eেক মাসসা, মাisার, কাuফহেফর মত িবরাট িবরাট সংsাgিলেক িগলেত িগলেত r কের। ei aিধgহেণর 
sবােদ িনেজেদর oরা পৃিথবীর খুচেরা o পাiকারী পণ  কারবারীেদর মেধ  eখন িতন নmর। eক নmর মািকন সংsা 
oয়ালমাট, eরপর  ােnর ক াফু তারপেরi oরা। মেTার ঘােড় ঘােড় চলেছ মািকন সংsা হাম িডেপা। 
 
১৯৬৮ সােল মেTা pথম দেশর গি ড ছেড় ব বসা r কের হলাে ড। তারপর নbieর দশেক oরা ঘঁািট গােড় মধ pােচ  
eবং oেদর নজের আেস eিশয়া। চীেন মেTা pেবশ কের ১৯৯৬, আর ভারেত ২০০৩ সােল। eখন মেTার  িtশটা দেশ 
মাট পঁাচশ চুয়ািlসটা আuটেলট আেছ।  চীন, থাiল া ড, মােলিশয়া iত ািদ দশ মূলত oেদর সািসং হাব - oেদর মূল 

uৎপাদন কnd। শষ নজর eখন ভারেতo কননা ফসল বিচেt ভারত পৃিথবীর eক নmের। মাছ, মাংস uৎপাদেনo তাi। 
eরপর আেছ dধ, dgজাতীয় পণ , শাক, সিb, ফসল। তাi খুচেরা eবং পাiকারী ব বসার বৃহৎ পুঁিজর eকেচিটয়া 
কারবারীরা eখন eকিদেক ভারেতর বাজার, anিদেক  uৎপাদন ব বsার uপর সািবক িনয়ntন জাির করেত uদ ত। িব  
খাদ  সংকেটর sেযাগ িনেয় যারা িdgণ িতনgণ মনুাফা লুটেছ, তারাi নানা কথার ছেল সারা িবে র সমs সmেদর uপর 
eকেচিটয়া দখলদাির কােয়ম করেত চায়। মেTার মাট রাজেsর শতকরা ৭৮ ভাগ আেস িনেজর দেশর বাiের থেক।  
an দশ থেক সmদ লু ঠন কেরi oেদর ei আয়। যা আয় িছল aেnর সi আয় মুনাফা িহেসেব চেল গল oেদর 
পেকেট। eiভােব লুট হেয় যাে  sেদশভূিম, oরা শানাে  unয়ন গঁাথা। চালান হেয় যাে  দশজ আয়, anিদেক পঁুিজ 
নi, পঁুিজ নi রব তুেল হািপেত স করেছ শাসক দলgিল।  

 
মেTার লk বড় বড় খেdর, পাiকারী বাজার, হােটল, রsুের ট, kাব iত ািদ। তেব আiেনর ফঁাক িদেয় oরা  খুচেরা পণ  
িবিk কেরনা তা নয়। যমন aিভেযাগ uেঠেছ-  িচিকৎসক, uিকল, কাmানী ম ােনজার, সফট oয়ার pেফশনাল iত ািদ 
নানা পশার সে  যুk ব ািkেদর oরা সদs কাড িদে , যারা খুচেরা পেণ র িবেkতা নন। e ছাড়া কাডধারী eকজন 
খুচেরা ব বসায়ী, সে  eকজন ‘কm ািনয়ন’ ক আনেত পােরন ! egেলাi হল ফিnিফিকর। e সব oেদর রp। তাi ঐ শত, 
eটা না oটা, o সমs লাক দখােনা। শিরকরা e সমs জােন না ? তেব eটা মেTার মূল কারবার নয়। তাi e িনেয় oেদর 



eত মাথা ব াথাo নi। aথচ eটােকi িক ফুিলেয় ফঁািপেয় দখােনা হে ।  আkমণটা তা সািবক। eেত শািমল ছাট বড় 
মজ সবাi। কu লাল জামা গােয়, কu নীল জামা গােয়। কu খুচেরা পণ  িবেkতা, কu পাiকারী পণ । তাi, কান 

eকজন ক খুচেরা ব বসা না করেল  িক যায় আেস  ? িরলােয়n, টেsা, T ট, oয়ালমাট সবাi তা নেম পেরেছ। টাটা, 
িবড়লা, আmানী, িমtাল সবাi তা eেদর সােথ নানা ফিnিফিকর কের জুেট গেছ মাছ চাষ, ফল, চাষ, খামার, খাটাল sাপন 
থেক r কের খুচেরা পাiকাির eবং রpানী বাজার ধরার জেn। িগেল খােব oরা সমs ছাট, পাiকারী, খুচেরা 
ব বসায়ীেদর। পেথ বসােব িডিTিবuটরেদর। িকেয় মরেব দেশর গিরব মাnেষর হাটবাজার। নূনতম kিড় কািট মাnেষর 
জীবন o জীিবকা আজেক তাi িবপn।  
 
কনাটক, aেn iিতমেধ i  নেম পেড়েছ মেTা ক াশ a া ড ক াির। পা ােবo তাi, ঢুেক গেছ oরা মহারােTo। eখন 
ঢুকেছ পি মবে । রােজ র নানা pােn  িবkয়েকnd ছাড়াo মেTা বানাে  িনজs gদাম ঘর (িরলােয়n o তাi)। আগামী 
িতন বছের anত eমন চারিট gদামঘর হেব। oরা ব াপক িবিনেয়াগ করেব চুিk িনভর সামিgক uৎপাদন ব বsায়। 
কনাটক, aেnর মত। পরীkামূলক ei কমকাে ড iিতমেধ i শািমল হেয়েছ  পি ম মিদনীপুর, পুrিলয়া, বঁাkড়া, ব মান, 
বীরভমূ, মুিশদাবাদ, দিkণ চিbশ পরগনা, কাচিবহার pভৃিত a েলর মাট ১২,০০০ মষপালক। e ছাড়া iিতমেধ  দিkণ 
চিbশ পরগনায় মেTা ২০০ জেনর মত মৎসজীবীেক িবেশষ pিশkণ িদে । eরা যখন িবরাট িবরাট Tলার সহ নানা 
যntপািত িনেয় নামেব, তখন সেকেল নােকা িনেয় জাল টেন an কu িকছ ুপােব ? iিতমেধ  pায় ৮০,০০০ হােটল, 
র েুর ট, ক াটারার eবং ছাট ব বসায়ীেদর পেণ র জাগান দেব বেল িঠক কের ফেলেছ মেTা। িদেন িদেন সংখ াটা 
বাড়েব। 
 
ei সংsার আnজািতক ব বসার ভাiস pিসেড ট হনির িবর জািনেয়েছন  কাmািন ধু কলকাতােতi চারিট কnd খুলেব। 
eবং uিন বলেছন ভারত থেক চীেনর সমান পিরমান কৃিষপণ  oরা রpানী করেত পারেব ei আশা। aথাৎ য জিমেত 
চাষাবাদ কের িনেজর eবং দেশর মাnেষর জেn ফসল ফলােতন কৃষকরা, তারাi eখন দাদন pথায় চাষাবাদ কের িবেদেশ 
কৃিষ পণ  রpানী করেব  ( দিনক s াটসম ান, ২৭/০৯/০৮)। ধু তাi নয়, য সমs পণ  oেদর সেবা  মনুাফা eেন দেব 
তাi চাষ করােত সেচ  হেব oরা। দখা যােব য  জিমেত ফলেতা সানার ধান, সখােন ফলােব আিফম। চােলর জায়গা 
নেব an িকছু।  

 
e eক an aিধgহন, an uে দ। e eক নতুন uৎপাদন ব টন o বাজার ব বsা, যার সােথ বtমান ব বsার কান 
তুলনাi চেল না। িফের আসেছ সi নীল চােষর মত iিতহােসর দাদন pথা। িনজ ভূেম পরাধীন হেত চেলেছ agণিত মাnষ। 
দশ আেরকটা dিভেkর জেn pstত হে , িনঃশেb আড়ােল। eতিদন জিম নoয়া হি ল িশlায়েনর নােম, দখা যাে  
কৃিষেktgেলার uপের িবেদশী বhজািতক সংsাgিলর দখলদাির হেত চেলেছ আরo বশী তীb। eটা লk ণীয় য বh 
দূবলতা, বh trিট থাকা সেtto িকnt aত n দkতার সােথi কৃিষ ব টন ব বsাটা সাধারেণর চািহদা মটােত সkম। তার 
আধুিনিককরণ সবাi চাiেবন। িকnt unয়েনর নােম দখলদাির কােয়ম করার িবrেd মাnষ সরব হেবন eবং হে ন। তাi 
যারা ব েদেশ ei নীলকর সােহবেদর ডেক আনেছন, iিতহাস িকnt তােদর kমা করেব না। যমন kমা করেব না তােদরo  
যারা ei লু ঠেনর িবrেd িনরব থাকেছন। 
 
তাi আsন ei eকেচিটয়া আgাসেনর িবrেd, দশজ কৃিষ, িশl o বাজার ব বsার  রkা, unিত eবং িবকােশর sােথ 
আমরা গেড় তুিল ঐক বd pিতেরাধ। আমরা চাi ব াপক কমসংsান সৃি কারী sিনভর কৃিষব বsা, spযুিkেত িশl, sাধীন 
আভ nরীণ বাজােরর িবকাশ। সi সােথ আমােদর দািব snার, মার, িরলােয়n শ, মেTা ক াশ a া ড কারী সহ সমs 
eকেচিটয়া কারবারীেদর লাiেসn aিবলেm বািতল করেত হেব। দশজ বাজার o ব টন ব বsােক সরকারী uেদ ােগ 
aিবলেm দkতর কের তালার জেn যাবতীয় পদেkপ gহণ করেত হেব।  
 

eকেচিটয়া আgাসন িবেরাধী ম  সমs দশেpিমক গণতািntক মাnেষর খালা ম । 
নেভmেুরর কndীয় কমসচূী 

pিতবাদ সমােবশ ( মেTা চ ােনল) o রাজ পােলর কােছ ডপেুটশন  
জমােয়তঃ ১০i নেভmর বলা ১টা, oেয়িলংটন sায়ার। 
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