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Abstract
Agricultural land is a vital ecological/economical resource which preserves the sustainable
development of the farmers, as well as the protection of the livelihood of the families
involved in agriculture. In the name of development, when the peoples involved in
agriculture are separated from agricultural land their Occupation, life and livelihood along
with environment becomes absolutely insecure. The draconian 1894 colonial land
acquisition law which was implemented in Singur for the construction of small car industry
by Tata Motors was a severe threat to the livelihoods farmers, field lobour (khetamajur)
sharecroppers (bargadars). The environment/ecology was threatened and there was a
widespread fear and panic of eviction which led to a violent organized movement. The
movement has raised some basic questions in the field of policy formulation and in the
concept of environment friendly development by the state. The densely populated areas
between the Ganges and Damodar River was chosen to fulfil the aims of political
determination without considering the basic aspects of Agro Ecology and Agrarian Socioeconomic Formation. Presently in this time of globalization and liberalization we cannot
deny the importance of industries, but in adopting the policy we must pay attention on the
type of industries and the appropriate place to be chosen for the industries along with
appropriate attention should be given for those peoples who are uprooted from their
livelyhood and socio-economic environment must be provided with the facilities of absolute
rehabilitation and resettlement. In a developing country like India dependent on agro-based
economy the policies of agricultural land accusations for development along with
establishment of industries with analysis from an ecological/environmental view point.
Keywords: Environmental resources, livelihoods, sustainable development, land
acquisition, ecological balance.

ভূসিকা: উত্তে উপসনরেসশক পরেথ ইসিহাি গি ভারে; ভােি িহ িিস্ত কৃসষ প্রিান উন্নয়নশীল দদ্রশ সশল্পায়ন ির্া
উন্নয়ন েলরি িূলি দয িিিযাসি িািরন আরি িা হল সশল্প স্থাপরনে জনয জসি অসিগ্রহণ এেং অসিগ্রহরণে
কােরণ জসি দর্রক কৃষরকে উরেদ্। সেরশষ অর্থননসিক অঞ্চল (SEZ), সশল্পাঞ্চল,নগোয়ণ এেং উন্নয়নিূলক
কাজকরিথে নারি োষ্ট্র সনসেথচারে কৃষরকে জসি অসিগ্রহরণে জনয প্রায়শই োরষ্ট্রে আইসন ও োজস্ব িংক্রান্ত ক্ষিিা
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িোিসে প্ররয়াগ করেরে।স্বািীরনাত্তে ভােরি দেসশেভাগ িেকাে “Eminent Domain”1 ইিযাসদ্ িরেে আি়ারল
এককালীন ক্ষসিপূেণ সদ্রয় জসি অসিগ্রহরণে নীসিরক দেরে সনরয়রে। যা িানসেক অসিকারেে িােণাে িারর্ িম্পূণথ
অিঙ্গসিপূণথ এেং অগণিাসিক। সশল্পায়রনে জনয অসিগৃহীি জসিে িাসলকরদ্ে অনযত্র েিসি দদ্ওয়া ,নিুন জীসেকাে
পুনেথাসিি কো, দক্ষি িজুে ো েগথাদ্ােরদ্ে জীেন-জীসেকা-আশ্রয় এে সেকল্প িংস্থান কো— এই িােণাগুসল দিিন
গুরুত্ব পায়সন। উন্নয়ন ও সশল্পায়রনে জনয দযিন জসিে প্ররয়াজন,দিিসন কৃসষকাজ ও খাদ্য উৎপাদ্রনে দক্ষরত্রও
হরে এই জসি ো িাসি। খাদ্য ও পুসি এেং জীসেকা ির্া কিথিংস্থারনে পসেরপ্রসক্ষরি িািাসজক সনোপত্তা ির্া
পসেরেরশে জনয কৃসষরক্ষত্র িাই খুে গুরুত্বপূণথ। উপসনরেসশক অর্থনীসি দর্রক সেশ্বাসয়ি উদ্াে অর্থনীসিরি রূপান্তে
িরেও এখনও পযথন্ত ভােিীয় অর্থনীসি প্রিযক্ষ ও পরোক্ষভারে কৃসষসনভথে । সকন্তু ভােরি িূলি জসি অসিগ্রহণ দয
আইরনে েরল কো হি িা হল ১৮৯৪ িারলে ঔপসনরেসশক জসি অসিগ্রহণ আইন। সকন্তু েিথিান িিরয় সশল্পস্থাপন,
পসেকাঠারিা উন্নয়ন ও অনযানয কারজ কৃসষ জসি অসিগ্রহরণে সেষয়সিরক সনরয় পক্ষ-সেপরক্ষে িিয নীসি ও প্রন্থা
সেষরয় নানান সেষয় িািরন এরিরে ো আিরে। একসদ্রক দযিন সকেু জসি অসিগ্রহরণে সেরুরে িিািি উরঠ
আিরে, আোে অপেসদ্রক উন্নয়রনে িে দক িািরন দেরখ জসি অসিগ্রহণ দয জরুসে এ সেষয়সিরক প্রসিষ্ঠা কোে
দচিা কো হরে।
সিঙ্গুরে িািা দোি গাসি সনিথারণে জনয কৃসষ জসি অসিগ্রহরণে ফরল,এই অঞ্চরল পসেরেশ ও িিারজে িরিয দয
পসেেিথনশীল িম্পকথ স্থাসপি হরয়সেল,এই পসেেিথনশীল িম্পকথ পসেরেশ জগরি (Ecological Regime)
পাশাপাসশ ওই অঞ্চরলে গ্রািীণ কৃসষ-অর্থনীসি ও িািাসজক-পসেরেরশে ওপে দয প্রভাে দফরলসেল িা েলা যায়
সনিঃিরেরহই। িািােণ চাষী, নসর্ভুক্ত ও অনসর্ভূক্ত ভাগচাষী, দক্ষিিজুেো কৃসষ জসি অসিগ্রহরণে সেরুরে
আরোলন িংগসঠি করেসেল, িূলি িাাঁরদ্ে জীেন, জীসেকা ও পসেরেশ জগিরক হাোরনাে আশঙ্কা দর্রক
(দজায়ােদ্াে, ২০০৯)। সিঙ্গুে অঞ্চরল সেসভন্ন িািাসজক শসক্ত দ্ীর্থ িিয় িরে এই অঞ্চরলে পসেরেশগি িম্পদ্রক
িূলি কৃসষ জসিরক িারদ্ে জীেন-জীসেকাে স্বারর্থ েযেহাে করে আিরে এেং এই অঞ্চরল এই কৃসষসনভথে অর্থনীসি
যরর্ি িিৃে ও উন্নি জায়গায় অেস্থান কেসেল (সিঙ্গুে কৃসষ উন্নয়ন আসিকাসেক, ২০০৫)। যাে ওপে আকসিক
িেকারেে সশল্প-কােখানা গিাে দর্াষণা, এই অঞ্চরলে অর্থনীসিে িাো ও গসিপরর্ে পসেেিথন করে দদ্য়। সিঙ্গুে
এলাকায় কৃসষ পসেরেশ (Agro Ecology) িম্পরকথ সেশদ্ না দজরন,গুরুত্ব না সদ্রয় োজননসিক কিৃথত্ব
দ্বাো,উপসনরেসশক আইন এে িাহাযয জসি অসিগ্রহণ করেরে িৎকালীন োিফ্রন্ট িেকাে (Fernandes, 2012)।
সিঙ্গুরেে কৃসষ ইসিহািরক (Agrarian History) িুরল িেরল ঐ অঞ্চরলে কৃসষ িিৃসে সচত্র আিারদ্ে িািরন স্পি
হরয় উঠরে (িুরখাপািযায়, ১৯৯১)। সিঙ্গুে ব্লরক দিাি কৃসষজসি ১০,৫২৬ দহক্টে, দিচরিসেি ৮৮৩০ দহক্টে, যা দিাি
কৃসষ জসিে ৮৩ শিাংশ। সিঙ্গুরে শিয সনসেি়িা ২২০ শিাংশ, যা উেথে হুগলী দজলাে শিয সনসেি়িা দর্রক ৫
শিাংশ (সিঙ্গুে কৃসষ উন্নয়ন আসিকাসেক, ২০০৫)। িািাে সশল্প কােখানাে জনয অসিগৃহীি জসিরি ২৭ সি অগভীে
১৮৯৪ িারলে জসি অসিগ্রহণ আইন একসি দকসিয় আইন, যা একরশা েেরেেও দেসশ প্রাচীন এেং উপসনরেসশক
শাষরকো িাে দ্ৃসিভসঙ্গ ও স্বার্থেক্ষায় কর্া িার্ায় দেরখ প্রণয়ন করেসেল। দিই আইন দিরন েিথিারন স্বািীন
ভােরিে শাষরকো জসি অসিগ্রহণ িংক্রান্ত সিোন্ত গ্রহন করে চরলরে।এই আইরনে প্ররয়ারগ দুসি দক্ষরত্র
িীিােে।জনস্বারর্থ জসিে প্ররয়াজন এেং দকাম্পানীে জনয জসিে প্ররয়াজন। অসিগ্রহরণে পেসি দুসি দক্ষরত্র িম্পূণথ
পৃর্ক।আইরনে সদ্বিীয় অিযারয়ে িাো অনুযায়ী জনস্বারর্থ এেং িপ্তি অিযায় অনুিারে দকাম্পানীে জনয অসিগ্রহণ
কোিাই সনয়ি, জনস্বারর্থ জসি অসিগ্রহরণে জনয দকান দকসিয় সেসি (Rule) না র্াকরলও কম্পাসনে দক্ষরত্র দকসিয়
Land Acquisitions (Companies) Rules, 1963 অনুিেণ কো োিযিািূলক। পসিিেরঙ্গ জনস্বারর্থ
অসিগ্রহরণে উরেশয োজয Land Acquisition Marital 1991 দক েিথিান সেসি সহিারে িানয কো হয়। এখন দয
অসিগ্রহণ আইন দ্ৃসিরগাচে হয় িা িুলি ১৯৮৪ িারলে িংরশাসিি রূপ।
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নলকূপ এেং সিনসি গভীে নলকূপ সেল,যা এই অঞ্চরল চাসষো দেসশেভাগই সনরজরদ্ে খেরচ এগুসল েসিরয়সেল,
এোিা জলরিচ কুসন্ত, জুলসকয়া, সিসভসি জল দর্রক হরয় দযরিা (ির্য ও িংস্কৃসি সেভাগ,২০১৬)। োরজযে অনযিি
উেথে ব্লক সিঙ্গুরেে এই অঞ্চল োজযে িিয অনযিি কৃসষ উৎপাদ্ক অঞ্চল। দ্ারিাদ্ে ও গঙ্গাে িিযেিথী এই অঞ্চল
পসল িাসিরি িিৃে হওয়ায় কােরণ এই অঞ্চরল চাষ দযাগযিা অরনক োসি়রয়রে (িেকাে, ১৯৯৬)। িােরকশ্বে ও
পাশ্বথেিথী অঞ্চরল ও অিযসিক আলুে চাষ এই অঞ্চরলে কৃসষ অর্থনীসি দক িজেুি করেরে, অনযসদ্রক এই অঞ্চলসি
অেস্থানগি িুসেিা,একাসিক দেলপর্ ও িি়কপরর্ উন্নি দযাগারযাগ েযেস্থা, দশওি়াফুসল ও সশোইচন্ডী িেসজে েি়
হাি, স্থানীয় েিনপুরে েি আলু োজাে,এই অঞ্চরল দভৌগসলক অেস্থান ও পসেরেশ কৃসষে উন্নসি ও কৃসষে
োসণসজযকীকেণরক ক্রিশ োসি়রয় িুরলরে। এোিা দয কৃসষ-পসেরেশগি িম্পদ্ সিঙ্গুরেে কৃষরকো দপরয়সেল,িাে
দযৌসক্তক ও েুসেদ্ীপ্ত েযেহাে করেরেন অিযন্ত দ্ক্ষিাে িারর্। এই অঞ্চরলে সনকিেিথী গঙ্গা নদ্ীে িারে পািকল
গুরলা আরস্ত আরস্ত েন্ধ হওয়াে কােরণ,এখারন পাি চাষ এে েদ্রল স্থানীয় দশওি়াফুসল ও সশোইচন্ডী হারি িেসজে
চাসহদ্া অিযন্ত দেসশ র্াকায় জনয লাভজনক িেসজ চাষ কেরি র্ারক আোে অপেসদ্রক েিনপুে আলু োজারে
দর্রক োসনসজযকভারে আলু েপ্তাসন হওয়াে কােরণ,অর্থকেী আলু চাষ এই অঞ্চরল েযাপক প্রিাে লাভ করে।পসল
গসঠি এই অঞ্চরল পসেরেশ এে কােরণ িেসজ ও আলু চাষ খুে ভাল হওয়ায় কৃসষ-অর্থনীসিে িেলিা এই অঞ্চরল
িািাসজক গঠন ও সেকারশ গুরুত্বপূণথ ভূসিকা দেরখসেল (সিঙ্গুে কৃসষ উন্নয়ন আসিকাসেক, ২০০৫)।

এক
সিঙ্গুরে অসিগৃহীি জসিে িরঙ্গ প্রিযক্ষ ও পরোক্ষভারে প্রায় ১৫,০০০ হাজাে িানুরষে জীেন-জীসেকা যুক্ত
সেল(ির্য ও িংস্কৃসি সেভাগ,২০১৬), শুিু িাই নয় সিঙ্গুরেে োইরেে অঞ্চল দর্রকও েেরেে করয়ক িাি এই
অঞ্চরল কৃসষ শ্রসিকো আিরিন। জসি অসিগ্রহরণে ফরল এই জসিে উপে প্রিযক্ষ ও পরোক্ষভারে সনভথেশীল সেশাল
িংখযক িািােণ কৃষক, েগথাদ্াে, ভাগচাষী, দক্ষিিজুেরদ্ে জীেন-জীসেকা, পসেরেশ দর্রক উরেদ্ করে দদ্ওয়া হয়
(Nielsen, 2018)। সকন্তু সিঙ্গুরেে ইসিহাি জসি আরোলরনে ইসিহাি ও ঐসিহযে এক দগৌেেজনক িাোরক েহন
করে। সিঙ্গুে িহ পাশ্বথেিথী অঞ্চল িিূরহে অিীি িংগ্রাি-আরোলরনে ইসিহাি দর্রক দয সেষয়সি িািরন আরি িা
হল, সিঙ্গুরেে কৃষক সনরজরদ্ে জীেন-জীসেকাে প্ররে, সনরজরদ্ে দ্াসে আদ্ারয় েোেেই দ্ৃঢ় িরনাভারেে পসেচয়
সদ্রয়রে ও িংর্েে ভারে প্রসিোদ্ আরোলন কেরে (িাো ভােি কৃষক িভা,হুগলী দজলা কসিসি, ১৯৯৭)। প্রাক্স্বািীনিা িিরয় ো স্বািীরনাত্তে িিরয় ো অসি িম্প্রসি জসি অসিগ্রহণ সেরোিী সিঙ্গুরে কৃষক আরোলন,দয
দযরকারনা আরোলনরক িসে না দকন, আরোলন িূলি িংগসঠি করেসেল দোি ও িাঝাসে কৃষক, ভাগচাষী-েগথাদ্াে
কৃষক এেং দক্ষিিজুেো। কৃষক আরোলরনে দক্ষরত্র এই সেষয়সি দদ্খা দগরে দয, দযখারনই দজািদ্াে-জসিদ্ােরদ্ে
সেরুরে কৃষক আরোলন েযাপকিা লাভ করেরে, দিখারনই ভূসিহীন কৃষক ো েগথাদ্াে-দক্ষিিজুেরদ্ে িংগসঠি রূপ
অসিক আকারে দদ্খা দগরে এেং িারদ্ে দ্াসেগুসলে ওপে দ্াাঁসি়রয় আরোলন িীব্র দর্রক িীব্রিে হরয়রে (দ্াি,
১৯৯৬)। েস্তুিিঃ োিফ্রন্ট িেকাে এই দশ্রণীে িানুষজরনে েযাপক িির্থন সনরয়ই ক্ষিিায় অসিসষ্ঠি
হরয়সেল।ক্ষিিায় আিাে পে োিফ্ররন্টে নীসিে দক্ষরত্র এই দশ্রণীে িানুষরদ্ে দ্াসেগুরলা স্বাভাসেকভারেই অসিক
িানযিা দপরয়রে এেং এই দশ্রণীে িানুষজরনে িির্থরনে ওপে সভসত্ত করে দ্ীর্থ সদ্ন ক্ষিিায় অসিসষ্ঠি দর্রকরে।
দিভাগা আরোলরন েি়া কিলাপুে, িুসেেরভসি কৃষক ও কৃষক েিণীরদ্ে আরোলন ও শহীরদ্ িৃিুযেেণ
ইসিহারিে পািায় উজ্জ্বল হরয় আরে (েিুল, ১৯৯০)। পসেরেশিাসেক ইসিহাি েচনাে দক্ষরত্র িূলিাোে
ইসিহািসেদ্ো পসেরেশরক শুিু পিভূসি সহিারে দদ্রখরেন, সকন্তু সিঙ্গুরেে দক্ষরত্র িািাে দোি গাসি় সনিথারণে জনয
জসি অসিগ্রহরণে ফরল দয িািাসজক-পসেরেশগি পসেেিথন, এই অঞ্চরল িিাজ ির্া পসিিেরঙ্গে োজনীসিরক
সকভারে গভীেভারে প্রভাসেি করেসেল, েস্তুি: দয আরোলন ওপে সভসত্ত করে দ্ীর্থ ৩৪ েেরেে োিফ্রন্ট িেকারেে
পসেেিথন র্রিসেল,রিই জসি আরোলনরক পসেরেশগি দ্ৃসিভসঙ্গে আরলারক িুরল িেে।
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“কৃসষ আিারদ্ে সভসত্ত, সশল্প আিারদ্ে ভসেষযৎ”– এই দলাগানরক িািরন দেরখ পসিিেরঙ্গে কৃসষসভসত্ত
রূপান্তরেে প্রসক্রয়া শুরু হরয়সেল,২০০৬ িারল িপ্তি োিফ্রন্ট িেকাে প্রসিষ্ঠা পাওয়াে পে। সশল্প-কলকােখানা
গিাে প্রসক্রয়া সহিারে কৃসষজসি দনওয়া েযাপক হারে শুরু হয়, পসেরেশ গি প্রভাে এে কর্া িার্ায় না সনরয়ই।সকন্তু
কৃসষজসি হল এিন এক পসেরেশগি িম্পদ্ (Ecological Resources)যা কৃষক ির্া কৃষক পসেোরেে জীেনজীসেকাে সনোপত্তা প্রদ্ান কোে পাশাপাসশ পসেরেশ েক্ষায় িুস্থায়ী উন্নয়নরক ( Sustainable Development)
িংেসক্ষি করে এেং এে পাশাপাসশ অর্থনীসি ও িািাসজক দক্ষরত্র কৃসষজসি ির্া কৃসষকারযথে গুরুত্ব খাদ্য ও পুসি এেং
জীেন-জীসেকা ির্া কিথিংস্থারনে পসেরপ্রসক্ষরি িািাসজক সনোপত্তাে জনয এ দক্ষরত্র িেথাসিক গুরুত্ব আরে
(Batabyal, 2015)। উপসনরেসশক অর্থনীসি দর্রক সেশ্বাসয়ি উদ্াে অর্থনীসিরি রূপান্তে িরেও এখনও পযথন্ত
ভােিীয় অর্থনীসি প্রিযক্ষ ও পরোক্ষভারে কৃসষসনভথে (Nielsen,2018)। উত্তে-ঔপসনরেসশক পরেথ; সেশ্বাসয়ি উদ্াে
অর্থনীসিরি ভােি িহ িিস্ত কৃসষপ্রিান উন্নয়নশীল দদ্রশ উন্নয়ন ির্া সশল্পায়ন েলরি িূলি দয সেষয়সি িািরন
আরি িা হরলা সকেু জসি দর্রক কৃষরকে উরেদ্ ো সশল্প স্থাপরনে জনয জসি অসিগ্রহণ।সেরশষ অর্থননসিক অঞ্চল
(Special economic zone, 2018), সশল্পাঞ্চল, নগোয়ন এেং উন্নয়নিূলক কাজকরিথে নারি োষ্ট্র সনসেথচারে
কৃষরকে জসি অসিগ্রহরণে জনয প্রায়শই োরষ্ট্রে আইন ও োজস্ব িংক্রান্ত ক্ষিিা িোিসে প্ররয়াগ করেরে।
স্বািীরনাত্তে ভােরিে দেসশভাগ িেকাে “Eminent Domain” িরেে উপে সভসত্ত করে দজােপূেথক জসি অসিগ্রহণ
করে এরিরে (Fernandes,2012)। উন্নয়ন ির্া সশরল্পে জনয জসিে িাসলকরদ্ে অনযত্র োিস্থান দদ্ওয়া ,নিুন
জীসেকা পুনিঃেথাসিি কো, দক্ষি িজুে ো েগথাদ্াে দদ্ে জীেন-জীসেকা আশ্ররয়ে সেকল্প িংস্থান কো,পসেরেশ গি
প্রভাে গুরুত্ব সদ্রয় সেচাে-সেরেচনা কো-এই িােণাগুসল দিিন স্বীকৃসি ো প্রািসঙ্গকিা পায়সন।২০০৬ িারল সনেথাচরন
োিফ্রন্ট সেপুল জনিির্থন সনরয় ক্ষিিায় এরল,সশল্পায়রনে পরর্ দ্রুি আসর্থক অগ্রগসিে ওপে দয দজাে িারদ্ে
নীসিরি পরি়সেল, িা োজননসিক গণিি এেং পসেরেশ িংকান্ত নীসিে সকেু দিৌসলক শিথরক লঙ্ঘন করে। েস্তুিিঃ:
িাাঁরদ্ে এই গৃহীি নীসিই দ্ীর্থসদ্রনে োজননসিক জনিির্থরনে সভসত্তিারক পুরোপুসে নি়েরি় করে সদ্রয়সেল।
২০০৬ এে সেিানিভা সনেথাচরনে পে োিফ্রন্ট িেকারেে উন্নয়ন ও সশল্পায়ন িম্পসকথি নীসি সেরশষ করে কৃসষজসি
অসিগ্রহণ করে সশল্প স্থাপন, নগোয়ন ও ‘সেরশষ অর্থননসিক অঞ্চল’ স্থাপরনে কিথিূসচ অসি িৎপেিা িারর্ শুরু
হয়। ২০০৬ িারল িাঝািাসঝ হুগলী দজলাে েসিথষ্ণু কৃসষ অঞ্চল সিঙ্গুরে িািা দিািেরিে গাসি় কােখানা স্থাপরনে জনয
এেং ২০০৭ িারল পূেথ দিসদ্নীপুরে নেীগ্রারি ইরোরনসশয়াে িাসলি দগাষ্ঠীরক োিায়সনক সশল্প কােখানাে জনয
‘সেরশষ অর্থননসিক অঞ্চল’ এে নারি কৃসষজসি অসিগ্রহণ ও প্রস্তারে সেপরক্ষ সেরক্ষাভ-আরোলরনে িূত্রপাি হয়।
োিফ্রন্ট িেকারেে জনসভসত্ত ও কিথিূচী সদ্রক িাকারল দযখারন ১৯৭৭-এ পসিিেরঙ্গ োিফ্রন্ট িেকাে ক্ষিিায়
এরি ভূসি িংস্কারেে ওপে দজাে সদ্রয় সেল এেং নানা িীিােেিা র্াকা িরেও পসিিেরঙ্গ ভূসি িংস্কারেে কিথিূসচ
অরনকিাই োস্তোসয়ি হরয়রে। েস্তুিিঃ ২০০২ িারল োিফন্ট িেকারেে দর্াসষি কৃসষ নীসিরিও এই িরিথ প্রসিশ্রুসি
সদ্রয়সেল দয েিথিান কাঠারিাে িরিয দ্াাঁসি়রয় ভূসি িংস্কারেে যিিুকু কাজ োসক আরে িা িম্পন্ন কো হরে
(“োিফন্ট িেকারেে কৃসষনীসি”,২০০২)। ভূসিিংস্কারেে ফরল ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক কৃষকরদ্ে সনসেি় চাষ ও উরদ্যাগ
এেং ক্ষুব্ধ জসিে িাসলকরদ্ে উন্নি েীজ িাে এেং আিুসনক কৃসষ প্রযুসক্তে িহায়িায় পসিিেরঙ্গে কৃসষ উৎপাদ্রন
উরেখরযাগয হারে দেরি়সেল ।কৃসষ দক্ষরত্র এই উন্নসিে ফলস্বরূপ গ্রািাঞ্চরল অরপক্ষাকৃি িম্পন্ন পসেোেগুসল হারি
সকেু অসিসেক্ত িঞ্চয় এরিসেল। গ্রাি ও আিা শহেগুসলরি এই িঞ্চয় অরর্থে ওপে সভসত্ত করে স্বিিঃস্ফূিথভারে গরি়
উঠরি শুরু করেসেল ক্ষুদ্র সশল্প এেং ক্ষুদ্র েযেিা। িানুরষে ক্রয় ক্ষিিা োি়াে ফরল নিুন নিুন পরণযে চাসহদ্া েৃসে
পাওয়াে ফরল ক্ষুদ্র েযেিাে েযাপক সেকাশ র্রিসেল, ক্ষুদ্র সশরল্পে তিসে কো পরণযে চাসহদ্া সকেুিা গ্রািাঞ্চরল এেং
োসকিা োজাে শহোঞ্চরল সিরি দযি, ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র িংস্থাে গুরুত্ব খুে দেসশ েৃসে দপরয়সেল (দিন, ১৯৮৮)। সকন্তু
১৯৯০ এে দ্শরক িূলি সেশ্বায়ন ও নয়া উদ্াে আসর্থক নীসিে ফরল পসিিেঙ্গ িহ িাো ভােিেরষথ ে অর্থনীসিরি
নানা িেরনে োজােিুখী পসেেিথন র্রিরে, আোে এই িিয়কারল ভূসি িংস্কারেে গসি ও প্রসক্রয়া ক্রিশ লর্ হরয়
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পার্থ িাউ

পরি়সেল। পঞ্চারয়ি েযেস্থায় োিফ্ররন্টে যি সনেঙ্কুশ োজননসিক আসিপিয প্রসিসষ্ঠি হরয়সেল, িিই ভূসি
িংস্কারেে পেেিথী আেসশযক পদ্রক্ষপগুসল দক উরপক্ষা কো হরয়রে। ১৯৬০-৭০ দ্শরক দয িািাসজক আরোলরনে
ফরল উৎিাসহি গণরচিনা ও গণ উরদ্যারগে ফলস্বরূপ পাট্টা দদ্োে ও েগথা অসিকাে প্রসিষ্ঠা কোে প্রসক্রয়া চলসেল,
িা কাযথি এই িিয়কারল উরটা পরর্ দযরি শুরু করে।
িপ্তি োিফ্রন্ট িেকাে প্রসিষ্ঠা পাোে পে িৎকালীন িুখযিিী েুেরদ্ে ভট্টাচাযথ দর্াষণা করেন োরজযে
সশল্পায়নই হরে িাে িেকারেে উন্নয়ন িংক্রান্ত কিথিূসচে প্রর্ি ও প্রিান সেষয় (আজকাল, ২০০৭)।যাে প্রসক্রয়া
সহিারে সিঙ্গাপুে, ইরোরনসশয়া, ইিাসল দর্রক পুসাঁ জ আনাে প্রসিরযাসগিায় নারি অনযানয অঙ্গোরজযে িরঙ্গ,সকন্তু
১৯৭৭ িারল োিফ্রন্ট িেকাে ক্ষিিায় আিাে পে প্রসিসি সনেথাচনী ইশরিহারে ভূসি িংস্কাে কাজ িম্পন্ন কো, িাে
সভসত্তরি শ্রি সনসেি় দোি ও িাঝাসে সশরল্পে ওপে দজাে দদ্ওয়া, িিোয় েযেস্থারক উন্নি ভারে প্রসিষ্ঠা কো এেং
এভারে কিথিংস্থান োি়ারনাে প্ররচিাে কর্া েলা হরয়সেল অর্থাৎ পুাঁসজোরদ্ে সেকল্প এক অর্থননসিক কিথিূসচে ওপে
প্রসিসনয়ি দজাে দদ্ওয়া হরয়সেল। এিনসক ২০০১ িারল েুেরদ্ে ভট্টাচারযথে দনিৃরত্ব সনেথাচরন সজরিও সশল্পিিী
সনরুপি দিন েরলসেরলন, সেকরল্প িােণা সনরয় োেোে জনগরণে কারে দযরি হরে, এক ফিলী জসিরক দু-ফিলী
কোে েযেস্থা কেরি হরে। কৃসষরি িংর্সিি অগ্রগসিে ওপে সনভথে করে সশরল্পে কর্া ভােরি হরে, চীন দযিন িাও
িিরয় ক্ষুদ্র ও িাঝাসে সশরল্প িেরচরয় দেসশ গুরুত্ব সদ্রয় দেসশ কিথিংস্থারনে পর্ অনুিেণ করেসেল, দিই েকি
কেরি হরে (দিন, ২০০২)। অর্চ দিই সনরুপি দিন 2008 িারল িপ্তি োিফ্রন্ট গঠরনে পরে একসি িে হাসজে
কেরলন িাে িরি পসিিেরঙ্গে কৃসষ কাজ করে দকানও লাভ দনই েেং জসি সেসক্র করে দিই িাকা েযাংরক োখরল
িুদ্ োেদ্ অরনক দেসশ িাকা উপাজথন কো যারে (“িুরখািুসখ সশল্পিিী”, ২০০৮)।

দুই
েিথিান িিরয় দ্াাঁসি়রয় োজননসিকভারে িকরলে কারে সিঙ্গুরেে নাি নিুন করে দশানা, হুগলী দজলাে েসিথষ্ণু
কৃসষজীেী এলাকা সিঙ্গুে ব্লরক পাাঁচসি দিৌজাে যর্াক্ররি দগাপালনগে, দেি়ারেি়ী, খারিেরভি়ী, সিংরহেরভি়ী,
োরজরিসলয়া জসিরি িািাে গাসি় এেং এেং অনুিােী সশরল্পে জনয জসি সচসিি ও কােখানা স্থাপন কো হরয়সেল।
এই দিৌজা গুসলে উত্তে-পূেথসদ্রক েৃত্তাকাে এ দুগথাপুে এক্সরপ্রিওরয়, দ্সক্ষরণ দশওি়াফুসল-িােরকশ্বে দেলপর্,
পসিরি হাওি়া-েিথিান কিথলাইন এে কািােকুন্ডু দর্রক চেনপুে দেলরেশন। এইেকি দেলপর্ র্াকাে ফরল এই
ব্লরক িেথরিাি পাাঁচসি দেল দেশরনে অেস্থান।
একনজরে সিঙ্গুরেে জসি অসিগ্রহণ (Status Report on Singur, 2007)
দিৌজাে নাি দিৌজাে দিাি জসি(একে)
দিৌজাে অসিকৃি জসি (একে)
দগাপালনগে
১৬৫৬.৫৫
৩৯৯.৯৮
দেোরেি়ী
১০৪৩.৮২
৩২৭.২১
খারিেরভি়ী
২২৯.৬২
১৮০.৫৯
সিংরহেরভি়ী
৩৫৫.১৩
৪৭.৭৭
োরজরিসলয়া
৩১০.৭৫
৪১.৫৬
দিাি
৩৫৯৫.৮৭একে
৯৯৭.১১ একে
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িািা’ে প্রকল্প (“একনজরে সিঙ্গুে প্রকল্প” , ২০০৯)
িূল কােখানা
৬৪৫.৬৭ একে
সেদুযৎ দকি
১৪.৩৩ একে
WBIDCL
৪৭.১১ একে
িািাে ৯৬ সি ইউসনিরক
২৮৪ একে
জলািাে
০২ একে
অনযানয
০৪ একে
ওপরে পসিিেঙ্গ িেকারেে দদ্ওয়া িািা প্রকল্প িংক্রান্ত েযািাি সেরপািথ অনুযায়ী, িািা প্রকরল্পে জনয িেথরিাি
দয ৯৯৭.১১ একে জসি দনওয়া হরয়সেল িােিিয িািা িূল কােখানা ৬৪৫.৬৭ একে জসিরি হওয়াে কর্া সেল,
োসক জসিরি নানা অনুিােী সশল্প এেং আলাদ্া করে ৯৬ সি িািাে ইউসনি গঠরনে প্রস্তাে সেল। এোি়া জলািাে
সনিথাণ,রভন্ডাে পাকথ, পসিিেঙ্গ সশল্প উন্নয়ন সনগি সলসিরিরিে হারি সকেু পসেিাণ জসি সেল(“একনজরে সিঙ্গুে
প্রকল্প”,২০০৯)। সিঙ্গুরে কৃসষ জসি অসিগ্রহরণে সেরোসিিা সেল িূলি দোি চাষী, নসর্ভুক্ত ও অনসর্ভূক্ত ভাগচাষী,
দক্ষিিজুে পসেোেগুসল দর্রক যারদ্ে িংখযািা সেল দেশ ভারলা।জসিে িরঙ্গ এই দোি চাষী, নসর্ভুক্ত ও অনসর্ভূক্ত
ভাগচাষী, দক্ষিিজুে পসেোেগুসল পসেরেশগি ও িংস্কৃসিে দযারগে কর্া সিঙ্গুে জসি অসিগ্রহণ প্রিরঙ্গ উরঠ এরিরে
দিই দযাগিাও সভন্ন সভন্ন িানুষজরনে সভন্ন সভন্ন িািাসজক অেস্থান ও আসর্থক অেস্থা দর্রক আলাদ্া নয়। িূলি জসি
দদ্ওয়াে দক্ষরত্র ইেুক-অসনেুক সেভাজনিা আসর্থক িািাসজক িক্ষিিা সেচারে দুই দশ্রণীে প্রসিফলন ।োিফ্রন্ট
িেকাে িক্ষিিা দকসিক এই আসর্থক ও িািাসজক পার্থকয দ্ূে কোে লক্ষয সস্থে না দর্রক অর্থননসিক প্রগসিে দয পর্
দেরে সনরয়সেল িা দুেথলরদ্ে দর্রক িম্পন্নরদ্ে লারভে িম্ভােনা অরনক দেশী সেল।দুেথলরদ্ে প্রসি এই অেরহলা
একিা অর্থননসিক সেষরয় িিয সদ্রয় োজননসিক গণিরিে প্রেিারক িািরন আরন। অসনেুক দোি চাষী ও
ভাগচাষীো দকান আশঙ্কা দর্রক জসি সদ্রি োসজ সেল না এেং আগ্রহীো জসিে পসেেরিথ আসর্থক ক্ষসিপূেণ সনরি
োসজ হওয়াে সপেরন দকান িম্ভােনা ো প্ররণাদ্না কাজ কেসেল িেকাে এে উত্তে দখাাঁজাে দচিা করেসন।

সিন
সিঙ্গুরে জসি অসিকৃি এলাকায় সেশাল িংখযক ভাগচাষী ও দখিিজুে পসেোরেে উপসস্থসি লক্ষয কো যায়, যাো
িূলি জসিে ওপে সনভথেশীল সেল সেকল্প দপশায় দিই ভারে যুক্ত সেল না িারদ্ে কারে জসিে গুরুত্ব সেল খুে দেসশ।
একই িারর্ এিন অরনক পসেোে সেল যাো কৃসষকারযথ দক্ষিিজুে সনরয়াগ না করেই সনরজোই িম্পূণথভারে কৃসষ
কারজে িারর্ যুক্ত র্াকি, িারদ্ে কারে কৃসষজসিে গুরুত্ব সেল িেথাসিক (Nielsen, 2018)। সেরোসিিািা
এরিসেল িূলি এরদ্ে দর্রকই অপেসদ্রক সিঙ্গুরে এক দশ্রণী কৃষক দদ্ে লক্ষয কো যায় যাো দপশাগি কােরণ
কৃসষরক্ষত্র দর্রক িরে দগরে, যারদ্ে িারর্ কৃসষ জসি দিই অরর্থ দকারনা দযাগ দনই,খািায়-কলরি শুিুিাত্র িেকাসে
নসর্রি িাসলক সহরিরে েরয় দগরে, এো িূলি সিঙ্গুে প্রকরল্প উৎিাসহি হরয় জসি সদ্রয়সেল (Batabyal, 2015)।
দকন সদ্রয়সেল? কােণ িাে কারে কৃসষজসি গুরুত্ব খুে দেসশ সেল না,কােণ দি ইসিিিযই ওই জসি দর্রক িরে এরি
অনয দপশায় িরে দগরে, দি কৃসষ জসি দর্রক উৎপন্ন ফিরলে একিা ভাগ দপি শুিু,রিিাও অসিকাংশ িিয় সদ্ি না
েগথাদ্ােো, িারদ্ে কারে প্রকরল্প জসি দদ্ওয়ািা একিা িুরযাগ তিসে করেসেল িুিোং জসিে িূলযিা একিা সনসদ্থি
ক্ষসিপূেণ অংরক দোঁরি সদ্রল হয় না, দযিা দদ্খাে সেষয় িা হল জসিে ওপে সনভথেশীলিা, কৃসষ অর্থনীসিে িারর্
িম্পৃক্তিা, আসর্থক িািাসজক পসেরেরশে িারর্ জীেন-জীসেকাে সেষয়সি।এিা খুে গুরুত্বপূণথ সিঙ্গুরেে অসভজ্ঞিা দিই
সেষয়িারকই িুরল িরে।
একিা িািােণ িােণা আরে জসি দর্রক যা দোজগাে হয়, িা ক্ষসিপূেণ করে সদ্রি পােরলই জসিে িূলয দদ্ওয়া
হরয় যায় সকন্তু আিাে গরেষণায় দয সেষয়িা লক্ষয কেসে িা হল, জসি শুিুিাত্র দোজগাে ো জীসেকাে িম্বল নয়,
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পার্থ িাউ

সিঙ্গুে প্রকরল্পে কর্া যসদ্ িো হয় দয পসেিাণ কিথচুযি হরয়সেল দিই পসেিাণ যসদ্ কিথিংস্থান হি যসদ্ও সিঙ্গুরেে
দক্ষরত্র িোিসে কিথিংস্থারনে িুরযাগ কি সকন্তু সিঙ্গুরে সশল্প শহে তিসে হরল প্রর্াে োইরে নানা কারজ দোজ গাে
দেসশ হরি পােরিা সকন্তু িূল সেষয়িা হরলা একজন কৃষক দি কখরনাও অরিা ড্রাইভাে হরি চায় না,রি কৃসষঅর্থননসিক পসেরেরশ জীেন কাসিরয়রে,রিই পসেরেরশ সনরজরক দি খুে সনোপদ্ িরন করে,িা দি হাোরি চায় না,
এেং িাে কারে জীসেকাে দয রূপান্তে, িা খুে যিণাদ্ায়ক। সিঙ্গুরে িািােণ কৃষক, েগথাদ্াে, ভাগচাষী, দক্ষিিজুো
িাই প্রসিোদ্ করেসেল যাে ফলস্বরুপ সিঙ্গুরে জসি আরোলন।

চাে
সিঙ্গুরেে জসি আরোলরনে পসেরপ্রসক্ষরি উন্নয়ন িংক্রান্ত দয ির্যসি িািরন এরিরে,রিখারন উন্নয়রনে
পাশাপাসশ উরেদ্িাও হরে। সশল্প কােখানাে জনয জসি অসিগ্রহরণে ফরল ভােিেরষথ ে নানা জায়গায় উরেরদ্ে
কােরন িানুরষে দুদ্থশা সকরূপ হরয়রে। সিসন িাাঁে েইরি িুরল িরেরেন ১৯৪৭ দর্রক ২০০০ িারলে িিয
উন্নয়রনে অসভর্ারি িাো ভােিেরষথ ৫ দকাসি িানুষ জসি অসিগ্রহণ ও উন্নয়রনে জনয দয পসেকল্পনা িাে িিয সদ্রয়
োস্তুচুযি,উরেদ্ ও জীসেকা চুযি হরয়রেন। এেং সিসন এও দদ্সখরয়রেন দয পসিিেঙ্গ প্রায় ৭৫ লক্ষ িানুষ জসি
দর্রক উরেদ্ হরয়রে জািীয় দক্ষরত্র ৬৬ শিাংশ িানুরষে ভারগয দকান প্রকাে পুনেথািন হয়সন,পসিিেরঙ্গ ৯১
শিাংশ পুনেথািন িুরযাগ পায়সন (Fernandes, 2012)। িুিোং জসি অসিগ্রহরণে দক্ষরত্র এককালীন অরর্থে
সেসনিরয় ক্ষসি পূেণ কোে দয নীসি িা গ্রহণরযাগয নয় কৃষরকে জসি অসিগ্রহরণে ফরল দি দয জীেন-জীসেকা
দর্রক সেসেন্ন হয় এেং পেেিথীরি অসিগ্রহরনে এে কােরণ িাে ওপে িাোোসহকভারে অর্থনীসিে দয আর্াি এরি
পি়রে িাে জনয ক্ষসিগ্রস্ত কৃষক দক পসেকাঠারিা সদ্রি হরে,ক্ষসি পূেরণে দক্ষরত্র জসি দর্রক কৃষকরক উরেদ্
কোে িিয সদ্রয় কৃষরকে পসেরেশিারক পসেেিথন করে দদ্ওয়া হরে। পসেরেশ, পাসেপাসশ্বথক অেস্থা, প্রসিরেশী,
িািাসজক অেস্থান দভরে দদ্ওয়া হরে, শুিুিাত্র অর্থনীসিে লাভ-ক্ষসিে সদ্রয় সেষয়সিরক িো যারে না। সিঙ্গুরে জসি
অসিগ্রহরণে দক্ষরত্র িািাসজক ও পসেরেশগি প্রভাে লক্ষয কেরলই সেষয়সি দোঝা যারে সিঙ্গুরে স্থানীয় োস্তুগি
অর্থনীসি যাে িরিয িম্পৃক্ত আর্থ-িািাসজক ও িািাসজক-িাংস্কৃসিক সেষয় জসি়রয় আরে জসি অসিগ্রহরণে ফরল িা
দভরে পরি়রে িুিোং উন্নয়ন পসেকল্পনা োস্তুিি ির্া পসেরেরশে গুরুত্বরক স্বীকৃসি দদ্ওয়া খুে জরুেী। একই
িারর্ জরুসে এক িুসস্থে কাঠারিাে িিয িিাজ,পসেরেশ ও অর্থনীসিে িরিয ভােিািয েজায় োখা। িুিোং সিঙ্গুরেে
অসভজ্ঞিা সনরয় আিারদ্ে িরিা কৃসষ প্রিান দদ্রশ কৃসষ ও সশল্প সর্রে সভসত্ত-ভসেষযরিে দ্বরে দজাে সদ্রি হরে শ্রি
সনসেি় কৃসষ-দকসিক সশল্প স্থাপরনে ওপে এেং িা হরি পারে িিোয় েযেস্থায়, কৃষকরদ্ে িরঙ্গ সনরয়। িুস্থায়ী
উন্নয়রনে পরর্, পসেরেশ ভােনা দক িরঙ্গ সনরয়ই।
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