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Abstract
The land question in development is an essential theme in the modern India. Tenancy rights
of land have changed over time from the ancient to now. There were no rights of the tenant
over land in the ancient period but after independence tenants were achieved strong
position and power over land. After the intrusion of capital in the industrial sector reshapes
the agriculture sector in the 18th century and onwards, but now a day’s agrarian populism
is facing by the struggle of dispossession. David Harvey called it ‘Accumulation by
Dispossession’.
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বূমভওা : মুগকয মযফিতগনয াগে াগে ওৃমলওাগচয ধযণ যমভন ফদগরগঙ যযওভই চমভয ভামরওানায অেত
ফদগরগঙ মফমবন্ন ভগ। চমভ র ম্পগদয উৎ,পগর চমভয ভামরওানা মায যফী িায ম্পগদয মযভাণ িগিা
যফী গফ। মফগলওগয প্রাঘীন ভাচ ফযফস্থা মঙর যাচা যওমন্নও। এই ান ফযফস্থা যাচাই ওর ক্ষভিায যওগন্ন
োওগিন। চমভয যওান ফযমিকি ভামরওানা োওগিা না।ওৃলগওযা যাচস্ব যাময যাচাগওই মদগিন। এই ান
ফযফস্থা মপউটার ান ফযফস্থায মযূযও।পগর ওৃলগওয য ঘা ৃমি ওযায ক্ষভিা মঙর ফতভ ওিতায। মওন্তু
ভগয াগে াগে এই ধাযণায অগনও মযফিতন খগঝগঙ।মফগলওগয মনগফমও  উত্তয-মনগফমও
ভওাগর যফ ওগওমঝ নিুন ধাযণায প্রঘরন  মা মফগল উগেঔগমাকয।
যাগিাাময ফযফস্থায ভাধযগভ এওমঝ নিুন ধাযায ূঘনা , মায পগর ওৃলওগও আয ওাগযা ওাগঙ মনবতয
োওগি িনা।ওৃলও যাময মিমঝ যওাযগও ওয প্রদান ওযগিা। ূফত ভাযাগেয মওঙু অঞ্চগর এই ফযফস্থায
প্রঘরন  ১৮২০ াগর।
ভরাযী ফযফস্থা ভর তিময ওগয িায ভাধযগভ যাচস্ব আদা ওযা ি এফং চমভদাযী ফযফস্থায ভাধযগভ
ওৃলও চমভদাগযয ভগধয যাচস্ব দান  আদাওাযীয ম্পওত ফিতভান োওগিা।মওন্তু স্বাধীনিায যফিতী ভগ চমভয
য ফযমিকি ভামরওানা ুদৃঢ় গগঙ।
পগর ফরা মা ভগয াগে াগে চমভয ভামরওানায ধাযণা অগনও মযফিতন খগঝগঙ। ফিতভাগন চমভয স্বত্ব
াযা চীফগনয চনয যদা  বাযিফগলত। চমভয ভামরওানা মযফিতগনয াগে াগেই চমভয উৎাদগন এগগঙ
ফযও মযফিতন। ফযমিকি ঘামদায ীভা অমিক্রভ ওগয মগেয ওাাঁঘাভাগরয যমাকানগও আয ুদৃঢ় ওগযগঙ।
প্রাঘীন ওাগর যাচননমিও ক্ষভিা যাচায গয যওন্নীবূি োওায পগর মিমনই মঙগরন ফতভ ওিতা। এই
মপউটার ান ফযফস্থায প্রবাফ মিভ ইউগযাগয যদগুমরগি অগনও যফী মঙর। মপউটার ান ফযফস্থা র
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এওমঝ ক্রভ মতামি ফযফস্থা, যমঔাগন রটত  ওৃলও এয ভগধয যাচস্ব আদাওাযী  দাগনয ম্পওত রক্ষয ওযা যমি।
পগর রটত ফা প্রবু ফভই ঘাইগিন মওবাগফ ওৃলওগও আয যালণ ওযা মা। মদগনয ওর ভ ওাগচ
মনগামচি োওগিন ওৃলও, পগর এওমদগও যালগণয দ্বাযা ওৃলও কযীফ গগঙ  অনযমদগও রটত আয ধনারী
গগঙ। পরস্বরূ ওৃলও  প্রবুয ভগধয যওান ভিা োওগিা না। িাই ভাচ চীফন  অেতননমিও চীফনগও
যওানবাগফই আরাদা ওযা যমিনা এফং ফগঘগ গুরুত্বূণত এওমঝ মফল র ওৃলগওযা এই ভ যফিনগবাকী
ওভতঘাযী মঙগরন না।
মওন্তু ধনিামিও অেতনীমিগি মফলগুরী অগনওাংগ মযফিতন গগঙ।ওাযণ ধনিামিও ভাচ ফযফস্থা মগেয
ফযও উন্নগয ওো ফগর, মওন্তু াভন্তিামিও ান ফযফস্থা মঞও এয মফযীি অেতাৎ ধনিামিও ফযফস্থায
মফযীি।ধনিামিও ফযফস্থা উদ্বৃগত্তয ওো ফরা  অেতাৎ ওৃলগওযা মা ঘাল ওগয িায অমিমযি ফা উদ্বৃত্ত অং
মগেয ওাাঁঘাভার মগগফ ফযফহৃি ।পগর ওৃমলয উন্নমিয াগে মগেয উন্নমি গি াগয ওাযণ ুাঁমচ যমঔাগন
প্রধান, যঔাগন অমধও পরগনয চনয মাগি যফী উদ্বৃত্ত রাবওযা মা মে উৎাদনগও ত্বযামিি ওযায চগনয।ওৃমল
মনবতয উৎাদনগও আয উন্নমিয চগনয ওৃমল যক্ষগে খগঝ প্রমুমিকি মযফিতন।ুাঁমচফাগদয প্রবাগফ ওৃলগওযা
যফিনগবাকী ওভতঘাযীগি মযণি  ওাযণ িাাঁযা উৎাদগনয চগনয মনমদতি অেত া।এই ফযফস্থা ওৃমলয উদ্বৃত্ত মে
উৎাদগনয ওাগচ রাগক। ুাঁমচয আকভগন ওৃমলগক্ষে উন্নি   মনিয-নিুন প্রমুমি ফযফায ওযা মা মা
ুাঁমচফাগদয প্রবাগফই ম্ভফ।
ওৃমল  মোগনয ভগধয ম্পওত: মপ্রমভমঝব এযওুভগু রন : ুাঁমচফাদী অেতননমিও ওাঞাগভায ূোগিয চগনয
প্রােমভও ভূরধন ফা ওযমঝার প্রগাচন অেতাৎ যমগওাগনা মে মযওাঞাগভায ূোগিয চনয প্রগাচন অগেতয এফং
িা Primitive Accumulation যেগও াা মা। ওৃমল ফা মগেয চনয প্রােমভও ভূরধন মা ুাঁমচফাদী
মগেভগও মযঘারনা াাময ওগয, িাগও Primitive Accumulation ফগর।
Primitive Accumulation
(Technological Improvement)
Capitalist Agriculture
(Cheap Labour, Surplus)
Capitalist Industrial Production

ুাঁমচফাদী ওৃমলওাগমতয পগর যম উদ্বৃত্ত  িা ঘগর মা ওাযঔানাগুমরগি মে উৎাদনগও মযঘারনা ওযায
চগনয। আয িঔনই শুরু  নিুন শ্রমভও যশ্রণীয উত্থান ওাযণ ওাগচয আা গ্রাগভয অমধওাং ভানুল গয এগ
মবড় চভা।মে ওাযঔানা ওাগচয উগেগয িাযা োওগি শুরু ওগয মে এরাওা যখাঁ লা যগুমরগি যমঔান
যেগও িাযা ওাযঔানা আগি াগয।
াভন্তিি  ুমাঁ চফাদ : মওন্তু াভন্তিি  ুাঁমচফাদ ম্পূণত মফযীি, মমদ মওঙু যক্ষগে যস্পগযয মযূযও গ
গঞ।মফগল ওগয ঘুমি মবমত্তও ঘাগলয যক্ষগে যওান পর ঘাল ওগয াভন্তিামিও প্রো, মওন্তু মাযা ঘাগলয স্বত্ব
মদগগঙ িাযা আফায ওগতাগযঝ যক্ষে। পগর ফরা মা াভন্তিি  ুাঁমচফাদ এওই াগে মফযাচ ওগয মওঙু যক্ষগে।
মওন্তু ওঔগনা ওঔগনা যদঔা মা যম চমভয ভামরও মমমন আগর ভাচন মিমন অগনও যফী রাব ওগয ঘামলগও ুদ
যদায পগর, চমভয বাড়া প্রামিয ভূগরযয যেগও, মমদ এই প্রওায প্রো ওর স্থাগন যদঔা মা না।াভন্তিি 
ুাঁমচফাগদয এওগে মফযাচ ওযায প্রভান এগক্ষগে রক্ষণী।
ওৃলও মও ময ওযাঝাকময? : এওমঝ মফল ভাো যাঔায প্রগাচন যম ুাঁমচফাদী ফযফস্থা ওৃলও ফা ঘামল এওচন
প্রধান বাক ফা ময ওযাঝাকময ন ওাযণ এঔাগন মাযাই ওৃলও িাযাই আফায ওগভতয আা গয এগ ওর
ওাযঔানা ওাচ ওযগঙ। এগুমর ফই ম্ভফ গগঙ ুাঁমচয অনুপ্রগফগ।
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াাাম ুাঁমচফাদী মগেগভয প্রবাগফ যফওগওমঝ নিুন যশ্রণীয উৎমত্ত খগঝগঙ যগুমর র মোক্রগভ
ুাঁমচফাদী ওৃলও, যফিনগবাকী ওভতঘাযী এফং Tenancy ফা প্রচাস্বত্ব ফযফস্থাগি যফওগওমঝ ধা মুি গগঙ মো
Rich Tenants, Middle Tenants এযা ভূরি মযফাযিামিও বাগফই ওগভত মনমুি এফং মনগচযগদয এযা
যালগণয ভাধযগভ উৎাদন প্রমক্রাগও ঘূড়ান্ত ীভা মনগ যমগি ঘা। এঙাড়া যগগঙ কযীফ প্রচা ফা Poor
Tenants মাযা প্রা মনিঃস্ব। উি যশ্রণীগুমর ওযামঝামরে ফযফস্থা।
ওযমঝামরচগভয পরাপর : অযাগ্রামযান ুমরচভ : ওযামঝামরচগভয পর মগগফ Land Acquisition ফা চমভ
গ্রণ ওযায ধাযণা াা মা, যমঔাগন চমভগও ভানবাগফ বাক ওগয যদা  ফযমিকি ম্পমত্ত মগগফ এফং
যাে ভস্ত চমভগও মনগ যনায অফওা তিময । মওন্তু প্রশ্ন র মায ফা মাগদয ঝাওা ফা অেত আগঙ িাযাই নিুন
বাগফ চমভ ক্র ওযগি ক্ষভ মওন্তু মাগদয অেত যনই িাগদয মও গফ? পগর এঔাগন এওপ্রওায অাভযিা ৃমি গি
শুরু ওগয। এঔগন যম ওোমঝ গুরুত্বূণত যমঝ র ‘Nationalization of Land’  ‘Nationalization of
Industry’ এফং আগস্ত আগস্ত ৃমি  মভশ্র অেতননমিও যক্ষে যমঔাগন ফড় অেতননমিও যক্ষেগুমর মফগলি যওাযী
 যওায গমাকী যক্ষে মগগফ মযমঘি  এফং ঔুঘগযা ফযফামও যক্ষেগুমর ফযমিকি যক্ষে মগগফ মঘমিি
।
ওৃমল  মগেয ভিগ এওমঝ মফগল উদাযণ র ফুচ মফপ্লফ ফা Green Revolution , বাযিফগলত ফুচ
মফপ্লগফয ূঘনা  ১৯৬৭-৬৮ াগর, মমদ মিভ ইউগযাগয যদগুমরগি অগনও আগকই ফুচ মফপ্লগফয প্রবাফ
আগি শুরু ওগয।এয ভূর রক্ষয মঙর Highly Yield Variety ফীগচয ফযাও ফযফাগয ওৃমল যক্ষগে মফুর
মযফিতন আনা।গঘ ফযফস্থা, ায  ওীঝনাগওয ফযফায প্রবৃমি ফুচ মফপ্লগফয মফগল অং মগগফ মযমঘি
গগঙ।ওৃমলয উৎাদনগও মফুরবাগফ ত্বযামিি ওযায চগনয অিযাধুমনও প্রমুমিয াাময যনা ।ফযমিয ঘামদা
মযূণত গ উদ্বৃত্ত ণয মগগফ মগেয ওাাঁঘাভাগর মযণি ।পগর ফুচ মফপ্লফগও আধুমনও রূ ফরা ঘগর মায
ভাধযগভ ওভ ঔযগঘ  ওভ ভগ মেগক্ষগে ওাাঁঘাভাগরয যমাকান যদা মাগে ফযমি ভানুগলয ঘামদা মনফাযগণয
গয।ওৃমলগও ফাাঁঘাগনায চগনয বিুতমও যদা যেগও শুরু ওগয মফগল মতগফক্ষগণয ভাধযগভ যওায গমামকিা
ওযগঙ।ফুচ মফপ্লগফয পগর „Contract Farming‟  „Commercialized Agriculture ‟ অগনও মযভাগণ
যফগড়গঙ মায পগর ফহু যদী মফগদী যওাম্পামন যাময ওৃলওগদয াগে ঘুমিফদ্ধ গে পর ক্রগয উগেগয 
িাগদয উৎাদন যক্ষগে ওাগচ রাকাগনায চনয, মমদ এওো ফরা প্রামিও যম ফুচ মফপ্লগফয পগর পগরয দাভ
অগনও ওগভ মা এফং প্রামন্তও ওৃলও অগনও ওভ ভূরয া। পগর এমঝ „Agrarian Populism‟ এয এওমঝ
চীফন্ত ভযা।
এগক্ষগে ফরা মা যম Capitalism ই াগয ওৃমল  মগেয াগে যমাকূে স্থান ওযগি ওাযণ Capital ই
াগয ওৃমলয „Techno centric‟ ফা „Technocratic‟ বাগফ উন্নমি ওযগি, ওৃমলয ফযাও উৎাদগনয পগর উদ্বৃত্ত
গচই মে ওাযঔানাগি ফযফহৃি গি াগয এফং „Transformation of Agriculture‟ ম্ভফ 
Capitalism এয পরশ্রুমিগি।মওন্তু াভন্তপ্রো ফা মপউটামরচভ ওঔগনাই উদ্বৃত্ত ৃমিগি াও ন ওাযণ এ প্রো
যালণ ফা Exploitation ই অমন্তভ ওো, মায পগর ধনী আয ধনী এফং কযীফ আয কযীফ গগঙ, মমদ
ফিতভাগন Capitalism  Feudalism এয মওঙু যক্ষগে প্রওা যগর িা ামফতও ন।মনগে ুাঁমচফাগদয
পরশ্রুমিগি ওৃলওগদয মফঘুযমিয প্রবাফ আগরামঘি র।
চমভ যেগও ওৃলগওয মফঘুযমি : ফিতভান মফগে উন্নমিয মঔা মিই এগকাগে িিই মও ভাগচয মফওঝ যঘাযা প্রওামি
গে? বযিায শুরুগি ভানুল ভানুগলয ফন্ু োওগর ঘরভান ফিতভান  বমফলযগি িায রূ ওী ফদগর মাগে?
উন্নমিয প্রওৃি ংজ্ঞা মও? চমভ িুমভ ওায ওৃলগওয? এই প্রশ্নগুমর ফড় গ যদঔা মদগগঙ।
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Land ফা চমভয ধাযনামঝ মুগকয িাগর মযফিতন গগঙ।অিীি যেগও ফিতভাগন চমভগও যওন্নওগযই বযিায

অগ্রকমি গগঙ।বযিায ফামিস্তম্ভ মনমভতি গগঙ চমভয গযই।ওৃলও দু’যফরা খাভ ছমড়গ পর পমরগগঙ
চমভগি। আচ যই চমভয গযই ফড় ফড় ইভাযি। ফড় ফড় ওর-ওাযঔানা যমন িায দাাঁি ভুঔ ফায ওগয দামড়গ
যগগঙ। উন্নগনয নাগভ ওৃলওগও আচ চমভ যেগও উগেদ ওযা গে।ওৃলগওয মিন পরী চমভগি তিময গে ফড়
ফড় Real Estate Project , ফড় ফাাঁধ, মফগল অেতননমিও অঞ্চর ফা Special Economic Zone। ওৃলও গ
গড়গঙ ওভতীন, অেতীন চড় ফস্তুগি।অমনো গত্ত ওৃলওগও িাাঁয চমভ যেগও গয যমগি , এওমফং িগও মা
মফঘুযমি নাগভ ঔযাি। শুরু গ গঞ চমভ মনগ দ্বন্ধ-মুদ্ধ মা চমভ মুগদ্ধয নাভান্তয।িাই চমভ িুমভ ওায?। অেতীন,
মফত্তীন ভানুলগদয নামও যওামঝমি Multinational Company য, যই প্রশ্নই ফাগয ফাগয ভাোঘাড়া মদগগঙ,
আয কযীগফযা মগঔগঙ মওবাগফ অমধওায মঙমনগ মনগি , আয যঔান যেগওই ূোি মফঘুযমি মফগযাধী
আগন্দারগনয মা চমভ মুগদ্ধয এওমঝ রূ।ফিতভান বাযিফলত িো াযা মফগে এই মফলগুরী বীলণ প্রওঝ গ যদঔা
মদগগঙ।
উদাযননমিও অেতনীমি মফগল ওগয মফঘুযমিয চনয দাী।১৯৯০ এয দও  িায যফিতী ভগ যওাযী বাগফ
Liberalization Privatization Globalization (LPG) ভগটর ওামতওযী ায পগর প্রিক্ষ মফগদী
মফমনগাক ফা Foreign Direct Investment আয মমঙগ োওগরা না।মফগদী মফমনগাক ঝানগি যওায উদগ্রীফ

গ গঞ অগনও অেত  অমধও ওভতংস্থান রাগবয আা, মমদ যওাগযয উদায অেতনীমিয নজেতও প্রবাফ
আচগওয এই মফঘুযমি।ফড় ফড় Multinational Company গুরী আগি শুরু ওগয িাগদয প্রমিষ্ঠানগুরীগও
মফোমি ওযগি, মমদ িাগদয প্রগাচন মঙর প্রঘুয চমভয, যওায িাগদয আেস্ত ওগয যম চমভ যগি যওান
ভযা গফনা। চমভ িুগর যদায দামত্ব যওাগযয।চমভ অমধগ্রণ আইন ১৮৯৪ াগরয এই আইগনয দ্বাযা
ফরীান গ যওায চমভ অমধগ্রণ ওযায ওো বাগফ, মমদ এই আইগন ফরা গমঙগরা „State acquire
private land for public purposes‟ অেতাৎ যওায ফা যাে ঘাইগর ফযমিকি ভামরওানাধীন চমভগুমরগও
অমধগ্রণ ওযগি াযগফ াধাযগণয ফযফাগযয চনয। পগর যওায ফা যাে এওভ দারাগরয বূমভওা অফিীণত
 মায প্রিযক্ষ প্রবাফ আভযা মিুয  নমন্দগ্রাগভয চমভ অমধগ্রগণ রক্ষয ওগযমঙ। „Chemical Hub‟ তিমযয
উগেগয নমন্দগ্রাগভয নাঘগয আগ ইগন্দাগনমায এওমঝ যওাম্পামন। িঔন ২০০৭ ার। িৎওারীন যাগচযয
ফাভন্থী যওায যচায ওগয যরঔ ফা Notice চাময ওগয চমভ অমধগ্রণ ওযগি শুরু ওগয।যওাগযয ুমর 
যওাযী দগরয ওভতীগদয হুঙ্কাগয ভানুল িস্ত গ গড়।নৃং বাগফ যভগয যপরা  যফওগওচন
গ্রাভফাীগও।পগর গ্রাভফাীযা যওাগযয এই যনাংযা যাচনীমি যভগন মনগি াগযমন।িাযা প্রমিফাদ ওগয, শুরু 
মফগরা।এই খঝনাফমর মিুয আগন্দারগনয াগে অগনও মভর মঙর।যওায কযীফ ওৃলওগদয মিন’পমর ঘাগলয চমভ
যওগড় যনায মযওেনা ওগয Tata Nano ওাযঔানা তিমযয উগেগয।মওন্তু যওায এওফায বাগফমন যম ঐ
কযীফ ওৃলগওযা যওাো মাগফ।গম চমভ দু’যফরায অন্নিী, িাগদয যচাড় ওগয মঙমনগ মনগর, িাযা অন্ গ
ড়গফ।এভিাফস্থা ওারত ভাওতগয Primitive Accumulation মফলমঝ বীলণবাগফ মুমিমুি ওাযণ
Multinational Company গুমর প্রােমভও ভূরধন ংগ্র ওগয িাগদয মযওাঞাগভা  উৎাদনওামত শুরু
ওযগর ঐ কযীফ ওৃলগওযা যল মতন্ত উদ্বৃত্ত গ গড় ওাযণ িাগদয ঐ ওাযঔানা ফা প্রমিষ্ঠাগন ওাচ ওযায ভি
দক্ষিা না োওা, ঐ প্রমিষ্ঠাগন যমগওাগনা যওভ ুমফধা প্রামি যেগও িািয গ গড়, তিময  Surplus ফা উদ্বৃত্ত
শ্রমভগওয।
যাে ফা যওায মঔন দারার ফা Broker গ গঞ িঔন াধাযণ ভানুগলয ওাগঙ এগ গড় ভূ মফদ,
ওাযণ যম যওান উাগ যওায চমভ দঔর ওযগি উেি।মিই উচ্চ ক্ষমিূযণ যদা যাওনা যওন য যিা
আগমক্ষও, ভাে মওঙু মদগনয চনয, ামফতও বাগফ মও অূযণী ক্ষমিগও ূযণ ওযা ম্ভফ? মওঙু যশ্রণীয ওৃলও
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ক্ষমিূযগণয ঝাওা গ্রণ ওযগর ামফতও বাগফ যওায পর গি াগযমন, ওাযণ উি দুমঝ মদ্ধাগন্তই যওায
মমঙগ আগ এফং ফ যেগও আিগমতয মফল র যওাগযয ঝ মযফিতন গ মা খঝনাগুমরয পগর।
শুধুভাে যওাযই যম Land Broker মফলমঝ চ ন, যওান যওান যক্ষগে স্থানী দারারগদয াগি যঙগড়
যদ চমভ যওনায দামত্ব।অগেতয যরাব যদমঔগ যচায ওগয চমভ মঙমনগ যনায যঘিা ওগয।যাচস্থাগনয ভমন্না
ার্ল্ত মমঝ যপ্রাগচক্ট বীলণ বাগফ পর স্থানী ফা Private দারাগরয ািা, মমদ স্থানী যওাযী দগরয
যনিাযাই দারার া ঔুফ গচই যরাব, ব যদমঔগ, অিযাঘায ওগয চমভ অমধগ্রগণ পর গমঙগরা।
মফলগুমর আরাদা গর ধাযনামঝ এও যমঔাগন যরাব, ব যদমঔগ চমভ অমধগ্রণ ওযা গগঙ প্রমিমঝ যক্ষগে,
মমদ এও স্থাগনয ভানুল আগন্দারগন পর অনযগক্ষগে িা মফপর গগঙ।এঔাগনয David Harvey য ফরা
‘Accumulation by Dispossession’ ওোমঝ বীলণবাগফ মুমি-মুি।ওাযণ Harvey য ভগি চমভ যেগও অেতাৎ
ভানুগলয অমধওায যেগও িাযা মফঘুযি গে মঞওই মওন্তু আগর যমঝা গে িা র ঐ মফঘুযি া কযীফ ওৃলগওয
চমভগি ফড় ফড় Multinational Company গুরী কগড় িুগরগঙ িাগদয ংকঞন ফা প্রমিষ্ঠান, মায ভাধযগভ মফত্ত
যেগও মফত্তারী গ ঘগরগঙ ঐ যওাম্পামনগুরী। আয চমভ ামযগ গে ফগগঙ কযীফ ওৃলগওযা।
পরশ্রুমিগি ূফত বাযগিয ভারবূমভ যখযা অঞ্চরগুমরয ফিতভান যাচননমিও অপ্রীমিওয অফস্থা যঔানওায
ভানুগলয যক্ষাগবয পগরই ৃমি গমঙগরা মওনা িা অফযই প্রগশ্নয ম্মুঔীন?, মমদ ভারবূমভ যখাঁলা চির যখযা
অঞ্চরগুরীগি আমদফাী ম্প্রদাগয ফফা ওগয মওন্তু িাাঁগদয ফফাগয অমধওায আচ রুমিি, যওাযী াাগময
ফহু যদী মফগদী প্রমিষ্ঠান ঐ আমদফাীগদয উগেদ ওগয ঔমনচ আযণগক্ষে যওাোফা মতঝন যওন্ন তিমযয
প্রগঘিা যগগঙ।শুরু গগঙ মযগফ  প্রওৃমিগও ফস্তু ফা ওগভামটমঝ তিমযয প্রগঘিা।পগর চীফন চীমফওা যেগও
মনষ্পা ভানুলগুমর ফমঞ্চি গগঙ। আয ফঞ্চনা যেগওই চন্ম  যক্ষাব মা মফগরাগয আগুনগও প্রজ্বমরি ওগয। AntiDispossession Struggle গুরী যওান মনমদতি যশ্রণীয াগে ংমুি ন ভগ্র যশ্রণী (উচ্চ-নীঘ) এওাগে মুি 
যাে মফগযাধী মুগদ্ধ শুধুভাে িাাঁগদয অমস্তত্বগও মঝমওগ যাঔায উগেয।
ভামিনযানার যওাম্পামন  মনিণওাযী আইন : ফিতভাগন Multinational Company গুরীয অমযীভ
ক্ষভিাফগর ফমওঙুই িাাঁগদয ওুমক্ষকি এভনমও যওায িাাঁগদয িুরুগয িাগ মযণি গগঙ।ারতাগভগে নীমি
মনধতামযি গে িাাঁগদয ওো ভাো যযগঔ। ফাস্তমফও গক্ষ যওায ঘানা অমিক্ষভিাীর ঐ যওাম্পামনগুমরগও
ঙমঝগ মওঙু ওযগি। আইন ফা নীমি মনধতামযি গে Multinational Company গুরীয ওো।পগর যেগও মাগে
অগনও পাাঁও।আইন আয াধাযগণয চনয োওগঙ না, িা ঘগর মাগে Company গুরীয দঔগর। মযগফ ুযক্ষা
মনগ অগনও ওো ফরা গর মযগফ ুযক্ষায চনয মনিণওাযী নীমিয অবাফ যগগঙ, পগর যওাম্পামনগুমর
িাাঁগদয ভি ওগয আইনগও ফযফায ওযগঙ। ওাযণ আভযা Destructive Development ঘাইনা। ভারবূমভ
অঞ্চগর চির যওগঝ ঘরগঙ ঔমনচ আযগণয প্রমক্রা। পগর নি গে মযগফ বাযাভয, ধ্বং গে প্রওৃমি,
অৃি গে আমদফাীযা মাগদয অমধওায ঐ চমভগি অীভ।মওন্তু প্রওৃমিগও যম যবাকয ফস্তু ফানাগিই গফ। পগর
মযগফগয অফক্ষ খঝগঙ।
আফায গুচযাগঝ দতায গযাফয প্রওগে মফারাওায ফাাঁধ  ঞ্চাধায তিময ওযা  ফহু আমদফাী 
দমরিগদয উগেদ ওগয। ধ্বং ওযা  প্রওৃমিয বাযাভয, নি ওযা  ফহু উমিদ, মফঘুযি  ফহু ফনয প্রাণী,
মফমিি  ফাস্তুিি  ফাস্তুযীমি। মওন্তু মঔন ফাাঁধ মনমভতি র যঘ ফযাফস্থা উন্নি ওযায রগক্ষ, িঔন যম আমদফাী 
দমরিগদয মফঘুযি ওযা গমঙগরা িাাঁগদয ঘাগলয চনয প্রগাচনী চর িাাঁযা যরনা, ওাযণ িাগি নামও ফাাঁগধয
বাযাভয মফমিি গফ। পগর এওমদগও যমভন প্রওৃমিয অফক্ষ খঝগঙ অনযমদগও মাযাই মফঘুযি র িাাঁগদয অফস্থা
যাঘনী গগঙ।
Volume- V, Issue-IV

April 2017

50

চমভয প্রশ্ন  উন্নমি

ঘন্দন দা

নাঘগয মঔন যাামনও াফ তিমযয প্রগঘিা ওযা , িঔন মফকি যওন্নী যওাগযয মযগফ ভিও
প্রগাচনী ঙাড় মদগমঙর, মওন্তু আগর যম যাামনও মফল ভুগরয ফাস্তুিিগও নি ওযগফ ফা াধাযণ ভানুগলয
ওৃমল যক্ষেগুরীগও নি ওযগফ যওো যওায যবগফ যঘাঔ খুমযগ মনগমঙর ঐ Multinational Company গুরীয
যঘাঔ যািামনগি।
ভুগরয উওূগর তিময  মফরাফহুর যাগঝর EEZ ফা Exclusive Economic Zone এয ওো না
যবগফ, পগর নি  মযগফ বাযাভয, ধ্বং  উওূগরয বাযাভয মওন্তু আইনগও ফুগড়া আগুর যদমঔগ
আইগনয পাাঁও কগর যফমযগ মাগে িোওমেি মনযভািাযা।পগর আইন ওযগি গফ মনিগণয চনয ওঔগনাই িা
বািায চনয ন। মওন্তু মঔনই যওায  Multinational Company গুরী এও গ মা িঔনই তিময 
ঘযভিভ অাভয। ঐ যওাম্পামনগুমর যেগও মযঘামরি  যদগয যওায। চনভুমঔ যওাগযয ভূিত রূ মফভূিত ।
উদাযননমিও অেতনীমিয পর মগগফ SEZ ফা Special Economic Zone ফা মফগল অেতননমিও অঞ্চগরয ওো
ফরা , মমদ Multinational Company গুরী িাাঁগদয মযওাঞাগভা কগড় যিাগর মফগল অঞ্চগর।িাাঁগদয চনয
যগগঙ মফগল ওয ঙাগড়য ফযাফস্থা।প্রেভ ১৫ ফঙয মফনা শুগে ফা ওগয মযওাঞাগভা উৎাদন ওযগি াযগফ।
চর, মফদুযৎ, ওাঞাগভা তিমযগি মফগল ঙাড় রমক্ষমন।আভদামন যিামন শুে হ্রা ভুি ঘুমিয ভাধযগভ যওাম্পামনগুমর
রাগবয ঘূড়া উগঞ যগগঙ। মওন্তু এওমঝ যদী ক্ষুরমে যওাম্পামনগও ুগমাক ুমফধাগেগও ম্পূণতরূ গ ফমঞ্চি।
িায প্রমি এওও উৎাদগন যম মযভাণ অেত ফযা , িাগি উৎাদন ঔযঘ অগনও যফগড় মা, তিময  তফলভয।
যমঔাগন যদী স্বে ুাঁমচয প্রমিষ্ঠান ম্পূণতরূগ আগস্ত আগস্ত নি গ মাগে, আয যই স্থাগন Multinational
Companyয দঔগর ঘগর মাগে। পগর ফরা মা আইন তিময  ফড় ফড় মেমি, Multinational
Company গুরীয ঘামদাগও যওন্ন ওগয।মওন্তু কযীফ যঙাঝ মে প্রমিষ্ঠাগনয চনয যওান আইন আয যফাঁগঘ োওগঙনা।
িাই আইন যওান বাগফই মনমিি গেনা, মা গে িা ঐ ফড় ফড় যওাম্পামনগুমরয ওুমক্ষকি ম্পমত্তগি মযণি
গগঙ আচগওয ‘িোওমেি আইন’।
উংায : ভামিগি ফরা মা যম নিুন মযওাঞাগভা তিময যাও, উন্নি যাও ফিতভান  বমফলযৎওাভী বযিা
ভানুগলয যওানযওভ ক্ষমি ফা মফঘুযি ফা Displaced না ওগয।পগর যচায ওগয ভানুলগও মযগ উন্নমিয যঘিা ওযগর
িাগও মও প্রওৃি উন্নমি ফরা গফ? উন্নমি যমন ক্ষমিয ীভাগও অমিক্রভ ওগয না মা। ফিতভান ঘীগন যম উন্নমিয
যঙাাঁা রক্ষয ওযা মাগে িা মওন্তু ভানুলগও মফঘুযি ওগয মন, িাই এগও ফরা  ‘Accumulation without
dispossession’ অেতাৎ যম উন্নমি ওগরয চনয যশ্র িা ওযাই মুমিমুি।াভামচও অফক্ষ যমন যওান অংগ না
খগঝ, াভামচও ধাযাফামওিা ফচা যযগঔ উন্নমিয মযীভাগও মনণত ওযা উমঘি মা ভাচ  বযিায গক্ষ যশ্র।
আয আইন ওাঞাগভাগও ওযগি গফ স্বিি মাগি ক্ষািীন ান ফযাফস্থা মযঘারনা ওযা মা।
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