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রযরথ  ভুলরভ রভয়েযা
ড. র ায়েকায লদরাধ ক
করকাতা লফশ্বলফদযারে, ভানফী লফদযাচচচায গয়ফলণা রকন্দ্র
Abstract
Indian Railway began its journey in the early 19th century and despite a large commercial
role it plays in terms of employment for unorganized sector too. Rail hawking was a
convenient option for a large section of unskilled and less educated people during midway
of twentieth century and muslim women of household pickup trivial job like hawking in
local train to keep the subsistence alive. Most of them were poor migrant from villages
joined as economic refugees. Though they have faced tremendous socio-political hindrance
in sharing space with male hawker in same compartment .Eventually they became
essential part in linking between producers and consumers mainly for home-based small
scale industries.
The profession of hawking is involved an endless daily fight for survival but they are being
unrepresented and marginalized socially ,economically and legally in every way .The
question of legitimacy has made this profession more vulnerable with the passage of time.
This paper explores the dynamics of work pattern of muslim-nonmuslim female hawkers in
local train and role of state to make them a part of sustainable growth and development as
they are considerable part of informal economy.
Key Words: Female, Sustainable growth, Informal economy, Hawking, Economic
refugees.

লয়যানায়ভই অয়নক অনুভান, অয়নক কল্পনা। রযর ভায়নই মাত্রা জগয়ত একটা লফপ্লফ, একটা মুগান্তকাযী
লযফতচন। ভাজজীফয়নই শুধু নে, জীফয়নয অথচননলতক চারলচত্রটা ফদয়র মাোয টারভাটার কালনী। ভান্তযার
দুয়টা রাইন মায রলটুকু রদ া মােনা লকন্তু কত গ্রাভ, কত য, কত অজানা য়থয উয লদয়ে লনয়জয অলিত্ব
জানান লদয়ত, লদয়ত এলগয়ে চয়র র। রই থ ধয়য আভযা র ৌঁয়ছ মাই একপ্রান্ত রথয়ক অনয প্রায়ন্ত। রদ, কার,
জীফন, ালয়তযয যর জলটর রময়কায়না অনুলয়েই রকাথা না রকাথা রকায়না না রকায়না প্রয়ে এয়য়ছ এই
‘য়থয’ কথা। ক ন র ইলতফাচক বূলভকাে ক ন ফা রনলতফাচক বূলভকা লনয়ে ইলতায়য াক্ষী য়ে রথয়কয়ছ।
আভায়দয রদয় লিলট ায়নয ূয়ফচ রযরয়থয রকান অলিত্ব লছর না। রদ ান, লফয়রা, দভন এফং
লফয়দয় যপ্তালনয জনয কাৌঁচাভার ফেয়য র ৌঁছুয়নায জনয জরুলয য়ে য়ডলছর একটা উন্নত রমাগায়মাগ ফযফস্থা।
কাৌঁচাভায়রয এভন িা  ররাবনীে ফাজাযলটয়ক লযূণচবায়ফ ফযফায়যয উয়েয়য লিলট াম্রাজযফাদী নীলতয়ত
অন্তবুচক্ত র রদয়য রমাগায়মাগ ফযফস্থায দ্রুত উন্নেন-এয প্রেলট। উয়দযাগ রনো র রযরথ লফিায়যয।
প্রাথলভক মচায়ে লস্থয র রফযকালয লফলনয়োগ  উদযায়গ রযরফযফস্থায ত্তন য়র তাৌঁয লনেন্ত্রণ থাকয়ফ যাষ্ট্রীে
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লক্তয ায়ত। তয়ফ এই ফৃৎ ুৌঁলজয লফলনয়োগ ঝুৌঁলকয বায ফন কযয়ত র যকাযয়কই। উয়দযাগটা রফযকালয
য়র ঝুৌঁলকটা যয়ে রগর যকায়যয। লিক র রযর রকাম্পালনয়ক তাৌঁয়দয লফলনয়োলজত ুৌঁলজয ৪.৫% - ৫% ায়য
ফাললচক ুদ প্রদান  লফলনভে ক্ষলত (exchange losses) ূযয়ণয দালেত্ব গ্রণ কযয়ফ লিলট যকায। এইবায়ফই
একলদন রফযকালয লফলনয়োগ  যাষ্ট্রীে ুৌঁলজয রম থ ভয়ঝাতাে গয়ড উির বাযতীে রযরথ। ডযালনয়ের থনচায-এয
বালাে “private enterprise at public risk” রমাগায়মাগ ফযফস্থাে অনয এক লদগন্ত ূলচত র লিকই লকন্তু এই
উন্নেন ভানুয়লয আথচাভালজক জীফয়নয ঝুৌঁলক ালনকটা ফাডার। লফয়লত লফন্ন র গ্রাভীণ অথচনীলত।
লিলট ান ফযফস্থা প্রলতষ্ঠায আয়গ মচন্ত বাযয়তয গ্রাভগুলর লছর অথচননলতক বায়ফ স্বেংম্পূণচ। আত্মলনবযচীর
এই অথচননলতক ফযফস্থায একলদয়ক রমভন উৎালদত কৃললজাত য়ণযয দ্বাযা ুয়যাুলযবায়ফ াদয াভগ্রীয চালদা
লভলটয়ে স্থানীে ফাজায়য লফলিয জনয উদফৃত্ত থাকত রতভনই আফায ক্ষুর  কুটীয লল্প দ্বাযা ততলয উৎালদত ণয
দ্বাযা গ্রায়ভয ভানুয়লয লনতয প্রয়োজনীে ফযফামচ লজলনয়য চালদা লভটত। রযরথ লফিায়যয য়ে য়ে
কৃললজয়ণযয লফুর ফালণজযােন শুরু র। আত্ময়ালণীর অথচনীলতয ালতোয রূয় রম কৃললজ লয একভে
গ্রায়ভয ভানুয়লয ভি চালদা লভলটয়ে আলছর রমাগায়মাগ ফযফস্থায এই ম্প্রাযণ-এয পয়র অতযন্ত িা দয়য
এই ফ ণয গ্রাভ রথয়ক য়য আা শুরু কযর। শুধু তাই নে রযরথ লফিায়যয জনয যকালয আয়দয় নষ্ট কযা
র ফহু চায়লয জলভ। লিভ রথয়ক ূফচ রম ায়ন, র ায়ন রযয়রয জনয যািা ততলয য়েয়ছ র ায়নই জলভাযা
য়েয়ছন ফহু ভানুল। যকালয তযয়প লভয়রয়ছ নাভভাত্র ক্ষলতূযণ। স্বলনবযচীর এই গ্রাভীণ অথচনীলত লফমচি োয
লছয়ন রযর ফযফস্থাে রম বীলণ বায়ফ দােী র লফলয়ে তৎকারীন ফুলিজীফী ভর একভত লছয়রন।ফাষ্পীে কয়টয
দচ দবায়য একলদয়ক দুলনো ম ন কাৌঁয়ছ অনযলদয়ক রদয়য এ’প্রান্ত য়ত অনয প্রায়ন্ত রযরফযফস্থা লনয়ে উয়িয়ছ
ভায়রাচনায ঝড। অথচনীলতলফদ্ যয়ভ চন্দ্র দত্ত যালয ফরয়রন, রযর ফযফস্থা র য় য অচে’ (a wasteful
expenditure) তাৌঁয ভয়ত, মথায়মাগয যািাঘাট  ফড, ফড ায়রয ভত জরথ ততলযয ভাধযয়ভই রদয়য উন্নলত
কযা ম্ভফ। প্রকৃলতয়ক ণ্ড লফ ণ্ড কয়য র ল ন কালযগযী আফজচনা স্বরূ রদয়য ফচত্র ইস্পাত রাইয়নয া াপ্রা া
লফিায বযতায অগ্রগলতয়ত আজ একটা ভাইর রটান। ধনলফিাযকাযী ররাবী ইংয়যজ বাযত রুণ্ঠয়নয কালযগযী
ালতোয রূয় রযরয়ক রমবায়ফ ফযফায কয়য রগয়ছ তায়ত রদয়য ভানুল অথচননলতক  াভালজক জীফয়নয
ক্ষেক্ষলতটুকু এডায়ত ায়যলন। তফু রযর লদয়েয়ছ অয়নক লকছু।
রযরলযফণ ফযফস্থা ম ন রফ একটা লনেলভত লযয়লফা য়ে উির ত ন এই রযরগালড অথচাৎ ররাকার রেয়নই
জয়ভ উির াজায লজলনয়য লফলকলকলন।য়যর ফযফস্থায ফে মত রফয়ডয়ছ, রযরথয়ক অফরম্বন কয়য ুরুয়লযা ততই
নানাযকভ কায়জয ন্ধান রয়েয়ছন। ভুলরভ-অভুলরভ রভয়েযা রই ফৃয়ত্ত ঢুকয়ছ রফ লকছুটা রদলযয়ত, েয়তা
রুলজয অনয আফতচগুয়রায য়ে েলত রযয় ই।ুয়মায়গয অগ্রালধকাযয়ক কায়জ রালগয়ে রযরয়থয য়ে ুরুলযাই
গাৌঁটছডা রফৌঁয়ধয়ছ রভয়েয়দয অয়নক আয়গ। জীলফকা লনফচায়য উয়েয়য। ফরলছ রই ‘কযানবাাযয়দয’ কথা
কযানবালং কয়য মাযা রযরগালডয়ত ণয লফলিয একটা উজীলফকা গয়ড তুয়রলছর। রযয়রয রপলযোরা নে, ত ন
তায়দয ফরা ত ‘রযর কযানবাায’। কযানবাাযই আয়র রযরফলগয ‘আলদ রপলযোরা।’ রভয়েযা ত ন রযরয়থ
রপলযয কায়জ আয়লন।
উজীলফকা লায়ফ রযরথয়ক রফয়ছ রনোয তালগদ ভুলরভ রভয়েযা অনুবফ কয়যয়ছ লনতান্ত লনরুাে য়ে।
রযরয়থ ভুলরভ-অভুলরভ রভয়েয়দয প্রথভ রদ া রভয়র ‘কেরা কুডালন’ লায়ফ। ত ন মুয়িয ভে অতযাফকীে
লজলনয়য দাভ হু হু কয়য ফাডয়ছ। জ্বারালনয কেরা াধাযয়ণয কায়ছ রফ দুষ্প্রায। রযরগালড, লফয়ল কয়য
ভারগালডয রাডা কেরা কুলডয়ে গলযফ লনম্নলফত্ত লযফায়যয রভয়েযা ত ন স্থানীে ফাজায়য লকংফা গৃয়স্থয ঘয়য-ঘয়য
চারান লদয়ে দু’চায ো রযাজগায়যয উাে রয়েলছর। রযরইলিন রথয়ক এ’বায়ফ লফনা োে ঝাডা কেরা
াফায লফলনভয়ে তাযা ক ন লডভ, ক ন াকা করা, লকংফা লগায়যট রবট্ রযয় লদত ড্রাইবায ফা ারালয়দয
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জনয। রযরয়থ কেরা কুডালন লায়ফ রভয়েয়দয এই উজীলফকালট ম্পয়কচ এছাডা আয লফয়ল লকছুই জানা মােনা।
রাইয়নয ধায়য কেরা কুডালন রথয়ক রফালত লনয়ে টান রযর ফলগয়ত উয়ি ডায মুিটা ভুলরভ রভয়েয়দয কায়ছ
আয়দ জ লছরনা (আজ রনই রফাধে)। রদ বায়গয পয়র উদফাস্তু ভযা এত তীি য়ে য়ি রম, ভানুয়লয
জীলফকা আয ফাস্থায়নয উয ফাডলত চা য়ড। রদ লফবায়গয ভকায়র দুই বাো রদয়য অথচফযফস্থাই টার র য়ে
রগর। রদচুযত, আফাচুযত, এতকায়রয তদনলেন রথয়ক লফলিন্ন এই ফ ভানুল স্বলনবচয জীলফকা ুৌঁজয়ত ফাধয ে।
য জুয়ড রছাট ফযফােী আয পুটাথ ফযফােীয ং যা ফাডয়ত শুরু কয়য। ুনফচায়নয ভযা রই য়ে ভযা
কভচংস্থায়নয। রভ ভালছয চাল, রগা ারন, রদরাই উৎাদন-এয কায়জ মুক্ত ফায য়ে, য়ে অয়নয়কই ত ন
‘রযরকালয’ শুরু কয়য। মলদ রযরগালডয়ত রপলয কায়জয প্রাথলভক ূচনালট কযানবাাযয়দয াত ধয়য অয়নক
আয়গই য়ে রগয়ছ। এ ন রটা ফায়নয জয়রয ভয়তা হু, হু কয়য ফাডয়ত রাগর।
জীলফকা লায়ফ রযর রটনয়ক রফয়ছ রনোয লকছু েত কাযণ অফয লছর। ূফচফাংরা রথয়ক ফনগাৌঁ ফা ফাণচুয
লদয়ে রফলয বাগ ভানুলই লোরদ রটয়ন আত। র ান রথয়ক তাৌঁয়দয ািায়না য়তা লফলবন্ন োনলজট্ কযায়ম্প।
প্রাে ত্তয, চাৌঁত্তয াজায যণাথচীয তুরনাে আশ্রে ললফয়যয ং যাটা লছর লনতান্তই অপ্রতুর। কায়জই
রযরয়টয়নয প্রি প্লাটপয়ভচই প্রলতলদন প্রাে াৌঁচাজায ভানুল ফাস্তুীন অফস্থাে য়ড থাকত। এয়দয ভয়ধয
অয়নয়কই একলদন রযয়রয ালর জলভয়তই তায়দয আিানা গয়ড তুরর আয রযরথয়কই রফয়ছ লনর তায়দয জীলফকা
লায়ফ। ১৯৪৬ রথয়ক ১৯৭১ যণাথচীয়দয আগভন এফং ংলিষ্ট জীফন-জীলফকায জলটর প্রশ্নলট ফায়য ফায়যই
ুরুলয়ক রকন্দ্র কয়যই আফলতচত য়েয়ছ। য়থ ঘায়ট লপলয, কয়র-কায ানাে ুরুয়লয াাাল কাজ কযফায
ুয়মাগ রম লনম্নলফত্ত দলযর লযফায়যয রভয়েযা অয়নক আয়গই রয়েলছর ঊনলফং তাব্দীয আদভ ুভাযী এফং
মচটন লফফযণীয়ত তাৌঁয লদ রভয়র। তয়ফ শ্রয়ভয অথচভূরয আয আনুললেক অলধকায়যয প্রয়শ্ন নাযীশ্রলভয়কয জােগা
ুরুয়লয নীয়চ।
উলনতয়ক ভুলরভ নাযীয শ্রয়ভয ফযাাযটায়ক ুফ ুনজয়য রদ া য়তা না। ভয় গয়ল্পয রল কলট রাইন
এ’প্রয়ে ভয়ন য়ড। গপুয আলভনায়ক লনয়ে পুরয়ফয়ডয চটকয়র কাজ কযায কথা বাফয়ছ লকন্তু র ায়ন রভয়েয়দয
ইজ্জত,আব্রু থায়কনা। আদযান্ত গ্রাভীণ কৃললজীফী গপুয ম ন চটকয়র কায়জয কথা বায়ফ, রফাঝা মাে াভন্ততয়ন্ত্র
বাঙন ররয়গয়ছ, কৃললয াাাল লল্প কায ানায উত্থান ঘটয়ছ, রই য়ে জন্ম য়ি ‘শ্রলভকয়শ্রণীয।’
রপলযোরায়ক শ্রলভক বাফা েলন রকায়নালদনই। শ্রলভক ভায়নই তায শ্রভ লনেন্ত্রণকাযী ভালরক রগাষ্ঠীয অলিত্বয়ক
অস্বীকায কযায রকায়না উাে রনই। লকন্তু রপলযোরা লনয়জই লনয়জয শ্রয়ভয ভালরক। তয়ফ শ্রভ তা র উৎাদনীর
রাক লকংফা অনুৎাদনীর, নাযীয কাজ তা ঘয়য রাক লকংফা ফাইয়য, ভমচাদাে ফচদাই র ুরুয়লয লছয়ন।
শ্রভলনলফড উৎাদন িলতয়ত তফলভযভূরক ভজুলযনীলত এফং উৎাদয়নয মাফতীে একয়য় তচ রভয়ন ুরুয়লয
াামযকাযীয লযচয়ে শ্রভজীফী নাযীয উত্থান। একই আ যায়নয লফকল্প লফনযা াই, ম ন রযরয়থ,
অনুৎাদনীর রপলযয কায়জ ুরুল প্রাধানযয়ক রভয়ন লনয়ে একভে প্রয়ফ কয়য ভুলরভ-অভুলরভ রভয়েযা।
রযরফলগয়ত রপলয কয়য মাযা, তাৌঁযা শ্রলভক নে, তাই ফচাযা শ্রলভক রশ্রণীয ংগ্রায়ভয লক প্রলতফায়দয ইলতায়
তাযা অনুলস্থত। প্রয়রতাযীে ফয়র রম র য়ট াো রভয়েয়দয ফস্তুগত অফস্থায উন্নলতয রডাই-এয কথা আভযা
এতলদন রজয়ন এয়লছ র ায়ন রকাথা রতা াইলন রযর কাযলনয কথা। কভচজীফী রভয়েয়দয ভুলক্ত ংগ্রায়ভয
ইলতায় িাৌঁই রয়েয়ছ ভূরত0 কায ানায র য়ট াো লনম্নলফত্ত আয ললক্ষত ভধযলফত্ত ভলরা ভাজ। প্রয়রতাযীে
আয ফুয়জােচা নায়ভ ৌঁযা ততলয কয়যয়ছন চাো-াোয আরাদা আরাদা বালা। লকন্তু রপলযয কাজয়ক রকানলদন
উৎাদনীর শ্রয়ভয অঙ্ক লায়ফ গণয না কযাে, রপলযোলরয়দয লনয়ে ততলয েলন আরাদা রকান ংগ্রায়ভয
ইলতা।
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রযরথ  ভুলরভ রভয়েযা

র ায়েকায লদরাধ ক

একভে যেভয়েয প্রথভ মুয়গ ফাংরায বর লযফায়যয রভয়েয়দয ভয়ে িাটা রমভন াযা রচায় রদ া য়তা,
রতভনই রকায়না ভুলরভ রভয়ে রযয়রয ফলগয়ত রৌঁয়ক রৌঁয়ক ঘুযয়ছ তায রফালত লনয়ে, এ’দৃয কল্পনা কযা লছর
কষ্টকয। লফ তয়কয লায়টয দয়কয ভধযবাগ রথয়ক অফয যাতাযালত দৃযট ফদয়র রময়ত শুরু কয়য। ররলব
ফযফস্থায কয়িাযতা, আয কায়রাফাজাযীয দায়ট লোরদ, ফনৌঁগা রাইয়ন দয়র দয়র দু0স্থ ভুলরভ-অভুলরভ
রভয়েযা চার াচায়যয কায়জ রনয়ভ য়ডন। এৌঁয়দয ভয়ধয অয়নয়কই লছয়রন ায ফাংরা রথয়ক আা ফাস্তুীন
ভানুল। ’৬২ ার নাগাদ যাজাী, াফনা  ঢাকায াম্প্রদালেক াভরায পয়র ূফচফে রথয়ক আগত ভানুয়লয ং যা
আয়যা রফয়ডয়ছ। ’৭১-এয যাজননলতক অলস্থযতা ভানুয়লয জীফন  জীলফকায়ক আয়যা রফল অলনলিত কয়য রতায়র।
রভয়েয়দয ুফ স্বতন্ত্রবায়ফ এই রালট রফয়ছ রনোয অনয একটা ুলফধা লছর। রকাচয়য অনায়েয়ই ৪/৫ রকলজ চার
রফৌঁয়ধ রনো রমত। ভানম্ভ্রভ নাযীত্ব আাতত ভূরতুলফ। ভলরা ফয়র ুলর ঘাটাঘালটতা একটু কভই কযত। কাযণ
ইজ্জত আব্রুয প্রয়শ্ন ঝায়ভরা ফাৌঁধাফায বে রতা লছরই। ভয়ন ে, আজয়কয, একু তয়কয তুরনাে রফলই লছর।
রভয়ে োয এই ুলফধাটুকু মত অম্মায়নযই রাক তা লনয়েই একভে রচাি চার াচাযকালযণী য়ে উিয়রন
তাৌঁযা। ভয়েয তায়র তার লভলরয়ে রম রকায়না রাে উন্নত কৃতয়ক য়রয ন্ধান শুরু ে। এ ায়ন অনযথা য়রা
না। চারফয়নয জনয লফয়ল একধযয়ণয জাভা ততলয শুরু কযর একদর দলজচ। লফয়ল আকৃলতয ঐ রছাট্ট জাভাে ৮১০ লকয়রা চার এৌঁয়ট রময়তা। জাভা ছাডা রছাট, রছাট লঘ, য়লচয রতয়রয লটয়ন চার বয়য চারায়নয কাজ চরত।
লোরদ-ফৌঁনগায ররাকার রেয়ন এইফ ভলরাযা লদয়ন চায াৌঁচফায মাতাোত কয়য ৪০-৭০টা0 রযাজগায কযয়তন।
তায়দয রছয়ন থাকত আডকালিযা আয তায রছয়ন ভায়ডাোলয ভাজন।
উচ্চলফত্ত, ভধযলফত্ত, লনম্নলফত্ত রম রকান নাযীয স্বেম্ভয য়ে িায প্রশ্নলট দুয়টা লফলয়েয য়ে জলডত (১) তায লক্ষা
(২) আলথচক দুযফস্থা।
প্রথভলটয জনয র াৌঁজা ে ম্মানজনক এফং ভমচাদাকয রকায়না রা রম ায়ন রভধা, তফদয়যযয চচচায ুয়মাগ
াো মায়ফ। আয লদ্বতীেলটয জনয র াৌঁজা ে কালেক শ্রভ রফচায থ। রাজা কথাে মায়ক ফয়র গতয ালটয়ে
াো। ুস্থজীফন লফকায়য একটা প্রি যাজথ রতা ফাই চাে। তা র কালেক শ্রভ লফলনভয়ে রাক লকংফা ভানলক
শ্রভ। এয়ক্ষয়ত্র অফয কায়জয তফধ-অনফধ স্বরূটা লনয়ে লফতকচ দানা ফাৌঁধয়ত ায়য। কষ্টালজচত আলথচক স্বাধীনতায
বায়রা ভে াদাকায়রা লদকটা প্রােই রম প্রয়শ্নয লকনাযাে এয় আটয়ক মাে তা য়রা শ্রভ রফয়চ রম ভানুলটা াে
তায রই শ্রভ লফলি কত ালন তফধনীলতয রতাোক্কা কয়য চরয়ছ? স্বলনমুলক্তয জতভ থ রূয় আয াৌঁচটা াধাযণ
কায়জয ভতই য়থঘায়ট ায়ট ফাজায়য লনম্নলফত্ত দলযর লযফায়যয রভয়েযাে রম রপলযয কাজ কযত উনলফং তয়কয
রপলযকায়জয অনুন্ধান কযয়ত লগয়ে র তথয উয়ি এয়য়ছ।
কেরাকুডালন, চারাচাযকালযনী লকংফা রযয়রয কাযলন য়ে িায রছয়ন আথচাভালজক কাযয়ণয য়ে
অোলেবায়ফ জুয়ড লছর আয়যা একলট ফড কাযণ। যাজননলতক স্বাধীনতায াাল রদটায়ক রবয়ঙ রপয়র রমন
ফহুলদয়নয লফয়দল ান রথয়ক ভুলক্তয আয াম্প্রদালেক ভযা ভাধায়নয লনলফচকল্প উাে দচায়না য়রা। রই
বাঙন রথয়ক লনতয নতুন বাঙয়নয অলবজ্ঞতাে আভযা আজ দীণচ। স্বাধীন বাযয়তয একটা ফড ভযা লছর
‘জীলফকা।’ একটা লফবাজন রয া শুধু রদয়য আেতনয়কই ংকুলচত কয়যলন, উলয ানা লায়ফ ত ন লভয়রলছর
ফাডলত জনং যা আয অথচননলতক চা। এই ফাডলত জনয়গাষ্ঠীয জনয যকায লফকল্প কভচংস্থান এফং ত্রায়নয রম
ফযফস্থা কয়যলছয়রন, প্রয়োজয়নয তুরনাে তা লছর লনতান্তই অপ্রতুর। তাই াে ম্বরীন লদাাযা ভানুলজয়নয
অয়নয়কই র থ-ঘাটয়ক আৌঁকয়ড ধয়যলছর র কথা আয়গই ফয়রলছ লকন্তু ররাকায়র রেয়নয ‘রনয়ালয ইভর’ য়ে
উিয়ত ভুলরভ রভয়েয়দয ময়থষ্ট ভে ররয়গয়ছ। োয়জলডটা এ ায়নই।য়যর ালযনী য়ে িায রডাইটা ভুলরভ
রভয়েয়দয কায়ছ মত ালন চযায়রয়িয, তত ালন লফস্ময়েয। চারাচায়যয ইলতায়য য়ে একভে রমফ ভুলরভঅভুলরভ রভয়েযা জলডয়ে য়ডলছয়রন, রযরফলগয লযয়ফটায়ক ম্পূণচ অনয কায়জ রালগয়েলছয়রন তাৌঁযা। তীত্ব,
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ম্ভ্রভ, রজ্জা, রছয়ড তাৌঁযা ত ন লনয়জয়দয রফ ক্ত ধাৌঁয়চ গয়ড লনয়েলছয়রন। মাত্রী, ুলর কয়রয নায়কয ডগাে
ফুয়ডা আঙুর রদল য়ে এই কর াচাযকালযনীযা এক ভে লিি য়ে উয়িলছয়রন লনয়জয়দয কায়জ।
াচাযকালযনীয য়ে প্রতযক্ষবায়ফ না রাক য়যাক্ষবায়ফ রযরয়পলযয একটা রমাগ আয়ছ। কাযণ যফতচীকায়র
যাজননলতক লস্থতাফস্থা লপয়য এয়র াচাযকালযনীযা অয়নয়কই রচাযাচারায়নয থ রছয়ড রযরগালডয়ত রপলয কযা শুরু
কয়যন। ৎ য়থ র য়ট াোয ইিা তাৌঁয়দয কয়রযই লছর লকন্তু অয়নযানযাে য়ে প্রথভ জীফয়ন তাৌঁযা এই
ধযয়ণয কায়জয য়ে জলডয়ে মান।
ররাকার রেয়নয কাভযাে রম রকায়না কায়জযই একটা ইলতা“বূয়গার আয়ছ। ইলতা য়রা প্রধানত0
রদয়যই ভাজ ইলতা আয বূয়গার য়রা অেয়রয রদযাতনা। কায়জই থঘাট রছয়ড রযরগালডয কাভযাে রফালত
লনয়ে ালজয োয লছয়ন ইলতা“বূয়গায়রয একটা কামচকাযণ ম্পকচ রথয়কই মাে। র ায়ন ফায়য, ফায়য লপয়য
এয়য়ছ রদবাগজলনত গ্লালন আয মন্ত্রনায কথা, উদফাস্তু ভযা, ালযফালযক ম্পলত্ত রথয়ক ফলেত োয কালনী।
উলনয়া ত্তয়যয ফছযগুলরয ভাঝাভালঝ ভুলরভ রভয়েযা রম ফালডয ফাইয়য কায়জয জনয রফলযয়ে আয়ছ তায
রছয়ন লছর উত্তার যাজননলতক লযয়ফয়য চা।লতৃতালন্ত্রক ভায়জয রচা যাঙালনয়ক রলদন উয়ক্ষা কয়যই
গয়ল্পয ুষ্পফারাযা য়ে উির ফািয়ফয পুযা, ভুন্নী লফলফ, যানুফারা, লভনলত রদ, লকংফা ঝযনা ভু ালজচয ভয়তা ‘রযর
ালযনী।’ দজন রযরকায়যয য়ে একজন কাযলনয অবুযত্থান। ুষ্প রথয়ক ‘ুতুয়রয ভা’ য়ে উিফায য়থ রম
কলিন রডাই আয প্রফর প্রলতফন্ধকতা ভয়য ফুয ‘ালযনী’ গয়ল্প ুষ্পয অলবজ্ঞতা, রই একই বায ফািয়ফ ফন
কয়যয়ছ ঝযনা, পুযা, আল্পনা, ভুন্নী লফলফ লকংফা যানুফারা াা তায়দয রযরকাযলন জীফয়নয প্রথভ প্রথভ।
তাৌঁয়দয রদ ায়না য়থ গত লতলয ফছয়য আয়যা ভলরাযা রযরফলগয়ত রপলযয কায়জ এয়য়ছন। এৌঁয়দয ভয়ধয
রকউ ফায়যা ফছয ধয়য কাজ কযয়ছন রকউ লফ ফছয ধয়য। রকউ আফায ভাত্র দু’ভা। রযয়রয ভলরাফলগয়ক লঘয়যই
তাৌঁয়দয ফাৌঁচা ভযায রডাই। ভাইভুন, রজযাৎস্না, ভুন্নীলফলফ লকংফা ভনা ভণ্ডরযা অনয ফলগয়ত তাৌঁয়দয রফালত লনয়ে
য়িননা। ফৃত্তয ভায়জয যক্ষণীর রঘযায়টা রছয়ড রফলযয়ে এয় ক্ষুর লযয়য আজ তাৌঁযা একটা যক্ষণীর
লযয়ফই র াৌঁয়জন।আত্মভমচাদা আয ইজ্জত-আব্রুয ফারাই একবাগ রভয়নই লকন্তু রই রভয়েলট াধাযণ ফলগয়ত া
যায় ন না। ভায়জয অগ্রগভন-িাদাযয়ণয আ যানয়ক এ ায়ন আফায নতুন কয়য াজায়ত ইিা জায়গ।
দৃলষ্টবলেয ায়ফলক নক্াটা রম আজ প্রালতষ্ঠালনক, অপ্রালতষ্ঠালনক রকায়না িয়যই রতভন ফদরােলন, ফি রযরকাভযায
আফতচটুকু আাত-ফদয়রয অন্তরচীন রই না-ফদয়রযই ধুয়ো রগয়ে মাে।
কায়র ঘয ংায়যয টুলকটালক কাজ রয়য দটা ায়ড দটা নাগাদ এৌঁযা কয়র রফলযয়ে য়ডন। স্থানীে
কাযফালয লকংফা ভাজয়নয কায়ছ ধায়য ৩০০-৪০০ টাকায ভার রতায়রন। তাযয রযয়রয ভলরা ফলগলটয়ক টায়গচট
কয়য রছায়টন। অলধকাংয়য আে রয াটা এভনই রম তদনলেন ফায়জট রয ায য়ে বাযাভয লফধায়ন তীি ংকট
উলস্থত ে। তফু লনযাত্তাীন, তফলচত্রযীন এই কায়জ তাৌঁযা ভালনয়ে লনয়েয়ছন ালযফালযক চায়, অথচননলতক চায়,
আয জীফনধাযয়ণয তালগয়দ। এৌঁয়দয অলধকাংই প্রাথলভক লক্ষায গলণ্ড রয়যানলন দালযরয, অবাফ, অনটন আয
ালযফালযক াভালজক লযভণ্ডয়রয কাযয়ণ। এই রযরগালডয়তই রকউ লতলয ফছয ধয়য কাজ কযয়ছন, রকউ ফা আফায
কায়জ রনয়ভয়ছন ভাত্র আট ভা। আয়গ এৌঁয়দয অয়নয়কই ফালডয়ত, ফালডয়ত লযচালযকায কাজ কযয়তন। কায ফা
ফই ফাৌঁধাই, আোয কাজ, লকংফা প্লালটয়কয কায ানায কায়জয অতীত অলবজ্ঞতা। স্থানীে ায়ট ফাজায়য ফযফাালত
কযায অলবজ্ঞতা লনয়ে রকউ রকউ এয়য়ছন। তয়ফ রযরফলগয়ত র ফ অলবজ্ঞতা কায়জ রদে না। রপলয কায়জয
াংস্কৃলতক, যাজননলতক চলযত্রটা রযয়রয ভলরা ফলগয়ত একরভাে ফদয়র মাে।ভলষ্টগত রচতনা আয লফশ্বায়য জলভ
ততলয আয়ছ রযর কাযলনয়দয লনয়জয়দয ভয়ধয। ৌঁয়দয লনয়জয়দয ভয়ধযই কায়জয বাগ, ভয়েয বাগ এভনলক
রটয়নয বাগ থায়ক। একই ইলভলটয়নয লজলন লনয়ে েয়তা লতনজন উিয়রন একই গালডয়ত। লনলদচষ্ট রটন
মচন্ত প্রয়তযয়কযই কায়জয বাগ আয়ছ। কয়র ত ন একয়ত্র াৌঁকাাৌঁলক কয়যননা।নতুন রকউ কায়জ নাভয়র, কয়র
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রভয়ন রনন, ভালনয়ে রনন। দু’একজন কভফেল উিলত েয়তা লফয়যালধতা কয়যন প্রথভ, প্রথভ, লকন্তু ফালকয়দয াে
না রয়ে ায়ভা র য়ে মান।
াডা-উরুয়ফলডো রাইয়ন ভীনায়ফগভ কভরায়রফু রফয়চন।আভায ভীক্ষাে ংগৃীত নভুনা মচয়ফক্ষণ কয়য
রদয় লছ াডা-লোরদ া া লভলরয়ে ২৭% ভলরা পর লফলি কয়যন। এয়দয অলধকাংয়যই ফে ২৮-৩৫-এয
রকািাে।এৌঁয়দয অয়নয়কই ভুলরভ।ভাইভুন াতুন, ভা আয়ষ্টক য়রা াডা-াৌঁকুডা রাইয়ন পর লফলিয কায়জ
রনয়ভয়ছন। শুরুয়তই দু’একজন প্রফর আলত্ত তুয়রলছয়রন। ভাইভুন রাজাুলজ ফয়রলছয়রন ‘রতাযা আভায়ক লদন
কুলড টাকা রদ, আলভ কাজ কযফনা।’ ৌঁযা ফুয়ঝলছয়রন। ভাইভুয়নয কথাে আলচয়ত লনয়জয়দয ছলফটাই রদ য়ত
রয়েলছয়রন। তাই আয রকায়না জফাফ লদয়ত ায়যনলন ৌঁযা।লফয়ল রকান কালযগলয প্রলক্ষণ লকংফা ায়তয কাজকভচ
না জানায পয়র তাৌঁয়দয ভয়ধয শ্রভ চরতায অবাফ। লফয়লীকৃত শ্রভদায়নয জনয দযকায ে উমুক্ত দক্ষতা আয
লক্ষা। তাই রপলযয কাজ ফন্ধ য়ে রগয়র লফকল্প কভচ ংস্থায়নয ফয়োফি কযা জ নে। তাই মতলদন রযরফলগয
ইস্পাত কলিন জলভটা আয়ছ পয়রয ঝুলড, ইলভলটয়নয ডারা, আতফচায়রয ঝুলডবাজা থাকয়ফ।একটা তক রলযয়ে
আভযা আয একটা নতুন তয়ক র ৌঁয়ছ রগয়র ৌঁয়দয এই লফযাভীন ংগ্রায়ভয কালনী পুয়যােনা। চারোলর,
আনাজেলর, পরোলর “ ‘ভাললল রপলযোলরয’ স্বাধীন এই জীফন-জীলফকা লনয়ে তফু লক ভাজ দু’চায কথা না
ফয়র থায়ক?

‚তফলচ এলগয়ে আয় - তফলচ মাে
চার রতায়রা রগা ভাললল রারয়গারা ফনগাৌঁে।‛
তথযূত্র:
যাধাযভণ লভত্র, কলরকাতা দচণ, ুফণচয়য া, এলপ্রর ১৯৪২।
লিাথচ রঘাল, কয়রয য করকাতা, আনে াফলরাচ প্রা0 লর0, ২০০০।
ড0 ুকুভায রন, রযয়রয া-চালর, আনে াফলরাচ প্রা0 লর0, ২০০০।
তাযাদ াৌঁতযা, স্মৃলতয আয়রাে রফের নাগুয রযরয়ে 0 রই ভে  যফতচী রূান্তয়যয আয়র য,
আাফযী াফলরয়কন, অয়টাফয ২০০২।
৫) প্রয়দাল রচ ধুযী, রযর রক তুকী, আনে াফলরাচ প্রা0 লর0, ১৯৯৭।
৬) লচত্তযিন দা, ‘াট’, ালতয লযচে, কযারকাটা ফুক াউ, রপব্রুোযী ২০০১।
৭) লযন্মে ফয়েযাাধযাে, উদ্বাস্তু, লশু ালতয ংদ প্রা0 লর0, আগট ১৯৭০।
৮) ুণচা গয়োাধযাে, ‘অথচননলতক উন্নেন  নাযীয অলধকায’, ইলতা অনুন্ধান ১৯, লিভফে ইলতা
ংদ, পাভচা রক এর এ প্রা 0 লর 0, করকাতা, ২৪ জানুোযী, ২০০৫।
৯) যৎ চন্দ্র চট্টাধযাে, ভয়, ুনি করকাতা, ১৯৯২।
১০) রূা আইচ (.,) ভাকচীে ফীক্ষাে নাযীভুলক্ত, ইভযালিয়নন াফলরয়কন, ২০০৬।
১১) জে রগাস্বাভী, কলফতা ংগ্র, আনে, ১৯৯৭।
১২) ভয়য ফু, ‘ালযনী’, ফাছাই গল্প, ভণ্ডর ফুক াউ, অয়কটাফয ১৯৮১।
১৩) প্রপুল্ল যাে, রকোাতায রন কা, (লদ্বতীে ফচ), করুণাপ্রকানী, রয়েম্বয ১৯৮৫।
১৪) ুনীর গয়োাধযাে, ূফচ লিভ, লদ্বতীে ণ্ড, আনে াফলরাচ প্রা0 লর0, ১৯৮৯।
১৫) ুধীয চিফতচী, ‘যজুয াক্ষাতকায’, লনফচা, থীভা, ১৯৯৫।
১৬) াক্ষাতকায গ্রণ – ভাইভুন াতুন, রজযাৎস্না, ভুন্নীলফলফ, পুযা ভন্ডর, ঝযনা ভু ালজচ,
ভীনা রফগভ, আল্পনা দন্ডাত  অনযানয, অগাট ২০০৭, ( াড়া-দলক্ষণূফচ া া  লোরদ উত্তয-দলক্ষণ
া া)।
১)
২)
৩)
৪)

Volume- VIII, Issue-I

July 2019

34

