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Abstract 

The traditional Cotton weaving still survives in Odisha. Generation-old family tradition of 

silk weaving still continues through cooperatives at Mankidia village of Balasore district in 

Odisha. Though a number of people in this village have more or less amount of agriculture 

land, still they depend on the subsidiary income from weaving. But their socio economic 

condition is not sound and they are struggling to survive in the age of completion. Different 

sets of yarns or threads are now produced, hence the traditional methods of knitting, 

crocheting, felting, and braiding or plaiting are faded in the eyes of modern man. The 

weavers of this village are supported by the govt. of Odisha in different schemes and they 

are accepting and appreciating the different schemes of Odisha Govt., but they are weak in 

marketing their products which need a holistic approach to reach at large. This study will 

focus on the socio economic status and political awareness of Weavers in the Mankidia 

village and it to highlight the problems behind their development and empowerment. 
 

     ফাদরশ্বয মজরায জদরশ্বয ব্লক ন্তগথত ভাঙ্কজিয়া গ্রাভ একজি কু্ষদ্র জল্প ও কৃজল জবজিক গ্রাভ। ভাঙ্কজিয়া গ্রাভজি 

২১ .৯২৬৩  জিগ্রী নথথ খযান্স ও  ৮৭ .২৪৪৪  জিগ্রী আস্ট দ্রাজঘভাংদয ভদধয ফজিত। ২০১১  াদরয জন ংখযায 

জাফ নুাদয এআ গ্রাদভয জনংখযা ২৬৭৮ জন। গ্রাভজি ফাদরশ্বয মজরায প্রাজন্তক ংদয ও জিভফদঙ্গয 

জিকিি  ভধযভ ঞ্চর। ফাদরশ্বয মজরায ভুখয কামথারম মথদক এয দূযত্ব প্রাম ৮০  জকদরাজভিায। এআ গ্রাদভয ুরুল 

ও ভজরাদদয জনংখযা মথাক্রদভ ১৪১১  ও ১২৬৭। এআ গ্রাদভয তীর জাজত ও উজাজতয ংখযা খুফআ নগণয। 

ফথাজধক ভানুল একজি কু্ষদ্র  তয ফুনা জদল্পয ওদয জনদজদদয জীজফকা জনফথা কদযন ,এছািাও দনক ভানুল কৃজল 

কাদজয উয জনবথয কদযন। মাযা শ্রজভক জাদফ কৃজল এফং নযানয কাদজ মুক্ত তাযা ফছদয 3  মথদক ৬ ভা মথন্ত 

কাদজয ুদমাগ াম,নয জদনগুদরাদত মফদযাজগাজয  বাদফ থাদকন। ুতযাং এআ উদযাক্ত জফলয়গুজরদক নুধযান 

কযদর ভদন য় তাদদয থথননজতক ফিা ভূরতঃ তয জল্প ও কৃজল কাদজয উয জনবথয কদয। 
 

জক্ষা : ২০১১ জনংখযা জযদািথ নুমামী ভাঙ্কজিয়া গ্রাদভয মভাি জনংখযায ভদধয ১৯৬০ জন স্বাক্ষয,তায ভদধয 

স্বাক্ষয ুরুল ১১৪২ ও ভজরা ৮১৮  জন মভাি জনংখযায ৭১৮ জন জনযক্ষয, তায ভদধয ুরুল  ২৬৯  ও ভজরা 

জনযক্ষদযয ংখযা ৪৪৯ জন। ভাঙ্কজিয়া গ্রাদভয জক্ষা প্রজতষ্ঠাদনয ভদধয একজি  প্রাআভাজয একজি  জভির স্কুর অদছ। 
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এক জকদরাজভিাদযয ভদধয একজি মদকন্ডাজয স্কুর ও ৫ জকদরাজভিাদযয ভদধয একজি জজনময মদকন্ডাজয স্কুর অদছ। 

এক জকদরাজভিাদযয ভদধয ওরভাযা ীভান্ত ভাজফদযারয় অদছ।  
 

     দ জকদরাজভিায এয ফাআদয কদরজ প অিথ াআন্স এন্ড কভাথ (এ.এ.জ) আজিজনমাজযং কদরজ, পজকয 

মভান মভজিকযার কদরজ, ফাদরশ্বয মথদক ৮০ জকদরাজভিায এয ভদধয ফজিত। ১০ জকদরাজভিায এয ফাআদয 

ভযাদনজদভন্ট আন্সজিজিউি (এভ.অআ), জরদিকজনক, মবাদকনার মেজনং স্কুর, অআ জি অআ মেজনং মন্টায, 

ননপভথার  মেজনং মন্টায (NFTC) এখাদন অদছ। 
 

স্বািয জযদলফা: গ্রাদভয স্বািযজযদফায  জনয াাঁচ জকদরাজভিাদযয ভদধয প্রাআভাজয মরথ াফ মন্টায (PHS) 

অদছ। ৫ মথদক ১০ জকদরাজভিাদযয এয ভদধয মভিাযজনজি এন্ড চাআল্ড ওদমরদপমায মন্টায (MCW), 

জিদনাজয, মবদিনাজয জিার (VH), পযাজভজর ওদয়রদপয়ায মন্টায (FWC) অদছ, তাছািা দ 

জকদরাজভিাদযযও মফজ দূযদত্ব  মোর স্কুর পয জিাজফজরজি (SSD), কজভউজনজি মরথ মন্টায (CHC), 

প্রাআভাজয মরথ মন্টায (PHC), জিজফ জিজনক (TBC), জিার মরথ জিজনক জযদলফা অদছ। াাতার 

এদরাযাজথক (HA), াাতার ল্টাযদনজিব মভজিজন (HQ), মভাফাআর মরথ জিজনক (MHC) অদছ।  
 

     এ ভস্ত ফযফিা দত্বও স্বািযজযদফা মতভন উিত নম,কাযণ এখাদন এভজফজফএ জিজগ্রধাযী মভজিদকর 

প্রাকজিনায, মভজিদকর প্রাকজিনায উআথ অদায জিজগ্র, দীঘথজদদনয জফশ্বাী Traditional Practitioner, ঔলধ 

মদাকান  আতযাজদয ুজফধা মনআ ও দ জকদরাজভিাদযয মথদক মফজ দুরুত্ব একজি ভযা  দয়  দাাঁিায়।  
 

কজৃল ও জরদচন: ২০১১ াদরয জনংখযা জযদািথ নুাদয ভাঙ্কজিয়া গ্রাদভয মভাি জনংখযায ১৪১০ জন কভথী 

অদছন তায ভদধয মথাক্রদভ ুরুল ৮৭২ ও ভজরা ৫৩৮, এদদয ভদধয প্রধান কভথী ফা মভন ওমাকথায ৮০২ জন। এয 

ভদধয ুরুল ৭৭২  ও ভজরা  ৩০ জন, এদদয মফজয বাগ কভথীআ প্রধানত কৃজল কাদজয াদথ মুক্ত মা মভাি ংখযায 

১৯০ জন এয ভদধয ুরুল ১৮৯ ও ভজরা একজন। কৃজল কাদজ শ্রজভক মরফায জাদফ ৬৬ জন কাজ কদযন তায 

ভদধয ুরুল ৬৫ ও ভজরায ংখযা এক।  
 

     কৃজল কাদজয জনয মথাপ্ত জর যফযা প্রদমাজন,৫ জকদরাজভিায ফা ৫ মথদক দ জকদরাজভিাদযয ভদধয যকাজয 

জরাধায ুকুয অদছ মজদও তা প্রদয়াজদনয তুরনায় নগণয। তদফ ফযজক্তগত জরদদচয ফযফিা কাদযা কাদযা অদছ 

তাও মথাপ্ত নম।  
 

মমাগাদমাগ ফযফিা : গ্রাদভয প্রধান মমাগাদমাগ ভাধযদভয উাম র িক থ। াকা ও কাাঁচা দুআ যকভ িক থ 

অদছ। ফা াজবথ মমাগাদমাগ তা প্রাআদবি এফং াফজরক উবম প্রকায ুদমাগ অদছ, দিা, োক্টয, াআদকর 

আজিন জযক্সা,গরুয গাজি আতযাজদয ভাধযদভ াধাযণ জনগণ তাদদয মমাগাদমাগ যক্ষা কদযন। গ্রাভ মথদক ১০  জকজভ 

মফজ দূযদত্ব যাজয িক থ, (Major District Road),মজরায নযানয িক থ ও অদছ। িকথ ছািাও 

নদীদথ মমাগাদমাগ কদয থাদকন ভাঙ্কজিয়া গ্রাভজি মভাফাআর মপান কাবাদযজ ও কুজযমাদযয ুফদদাফস্ত অদছ। 
 

ফযফা-ফাজণজয: এআ ঞ্চদরয মফজয বাদগয ল্প জফস্তয কৃজল  জজভ অদছ জকন্তু তাযা ফযফা-ফাজণদজয দনকজন 

কদযন। এখাদন ভূরত তয মফানায কাদজ দনদক মুক্ত থাকাম তদযয ফস্ত্র জফণন কদয থাদকন, তা ছািাও 

দনদক মছািখাদিা জনতযপ্রদমাজনীম দ্রফযাজদ ফযফা কদযন। াপ্তাজক াি ম, মখাদন ভানুলজন তাদদয 

প্রদমাজনীম দ্রফযাজদ ক্রম জফক্রম কদযন, তাছািা মযগুরায ভাদকথি াাঁচ জকদরাজভিাদযয ভদধয অদছ। াাঁচ মথদক দ 

জকদরাজভিাদযয ভদধয কৃজলজাত দ্রফযাজদ জফজক্রয জনয এজগ্রকারচাযার ভাদকথজিং মাাআজিয ুদমাগ অদছ। ওযা 

তাদদয উৎাজদত দ্রদফযয জিক ভূরয  দনক ভদয় াননা। মাযা তদযয ফস্ত্র মফানায কাদজ মুক্ত তাযা তাদদয 

উৎাজদত তদযয ফস্ত্র-গুজর ও মকাাদযজিব মাাআজি এয ভাধযদভ ফাজাযজাত কদয থাদকন।  
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স্বমং ামক মগাষ্ঠী: এআ গ্রাদভ স্ব ামক মগাষ্ঠী ফতথভান মায ভাধযদভ গ্রাভফাীযা জফদল কদয ভজরাযা জফজবি 

যকভ কাদজয ভাধযদভ স্বজনবথয দম ওিায ুদমাগ মদমদছন।এখাদন ন্তত ৩০ মথদক ৪০  জি মল্ফ মল্প গ্রু 

অদছ।  
 

জশু ও ভজরা জফকা : গ্রাদভয জশু ও ভজরা জফকাদয জনয যকাজযবাদফ নানান ফযফিা মনমা দমদছ। আজন্টদগ্রদিি 

চাআল্ড জস্কদভয ভদধয জনউজেনার মন্টায এফং নযানয জনউজেনার মন্টায,চাযজি ঙ্গনওমািী মন্টায,াাঁচ 

জকদরাজভিাদযয ভদধয গদি উদিদছ। তাছািা একজি প্রাআভাজয স্কুর অদছ। ভজরাদদয ুযক্ষায জনয জফদল ফযফিা 

মনওমা ম, জফদল কদয গবথফতী ভজরাদদয ুযক্ষা প্রদাদনয জনয জননী ুযক্ষা মমাজনা ও মরথ মচকঅ এয 

ফযফিা। প্রফকারীন বতুথজক, অা কভথীযা ফাজিদত জগদম স্বািয ম্পদকথ জফজবি যাভথ মদন, তাছািা ভজরাযা 

এখাদন দনক মফজ ংখযাম কদভথ মুক্ত ফুনায কাদজয মক্ষদে দমাজগতা মমভন ুদতা কািা, যং কযা আতযাজদ াদথ 

জজিত। এ মক্ষদে ভজরাদদয জফকাদয বূজভকা এ এ গ্রু ত্বযাজিত কদযদছ। মকাাদযজিব মাাআজি   

স্বজনবথযতায  জনয জফজবি দদক্ষ মনম।  
 

যকাজয জফজবি মমাজনা: যকাজয জফজবি মমাজনায অওতাম এআ গ্রাভ। ভধুফাফু মনন মমাজনা থথাৎ াযীজযক 

ক্ষভ ভজরা ও ুরুল এয অওতাম, জক্ত মমাজনা ভজরা এফং জশুদদয উিমদনয জনয ১১ মথদক ১৮ ফছয 

মভদমদদয উিমন, ক্ষভতামন, স্বজনবথয নাগজযক কদয,ভজরাদদয গদি মতারাআ এয রক্ষয। 
 

     জফজু কৃলক করযান মমাজনা, জফজু কৃলক স্বািয মমাজনা গুরুত্বূণথ জস্কভ কৃলক স্বািয মমাজনা নুাদয াদি জতন 

মকাজি মরাকদক থথাৎ ুরুলদদয স্বাদিযয জনয াাঁচ রাখ িাকা জি আন্সুদযন্স, ভজরাদদয ৭  রাখ িাকা জি 

আন্সুদযন্স মদওমা ম।  জযচন্দ্র জস্কভ অদছ মায পদর জফনা ভূদরয মিি ফজি ম াঁদছ মদওমায ফযফিা ফাজিদত অদছ। 
 

     ২০১৮  াদরয ২৬  ম মপব্রুমাজয খুজ জস্কভ নুাদয িা লষ্ঠ মশ্রণী মথদক দ্বাদ মশ্রণী ফজধ ছােীদদয জনয 

যাজনিাজয নযাজকন এয জফদল ফযফিা অদছ। এছািাও  ফুনাকায মকাাদযজিব মাাআজি  ফুনাকায মশ্রজনদদয 

উিমদন জফজবি মমাজনায ুদমাগ মদম মমভন তায ভদধয উদেখদমাগয র Work-shed Cum Housing 

Scheme। ২০০৮  মথদক ২০০৯  াদর প্রদতযক ফযজক্ত ২৫  াজায িাকা কদয ১৯  জন দয এ বাদফআ ২০১১  

মথদক ২০১২  ার ভাথা জছু ৪৫  াজায িাকা কদয ২৫  জন দয ান ,২০১২  মথদক ২০১৩  াদর ভাথা জছু 

৪৫০০০  কদয ১৮  জন দয এয অওতাম অদন। ২০১৩   মথদক ২০১৪  াদর ৭০  াজায কদয ১২  জন 

দয ও ২০১৬  মথদক ২০১৭  াদর ভাথা জছু ৭০  াজায কদয ৫  জন দয এফং ফদদল ২০১৭  মথদক 

২০১৮  াদর ভাথা জছু এক রাখ কুজি াজায কদয জতন জন দয জস্কদভয অওতাম অদন। এছািাও 

মকাদযাজিব মাাআজিয মতজন দয অদছন মারায রন্ঠন অয ফুনায জনয জফজবি এদজযজ, POHI 

Concretisation  থথাৎ মমখাদন তয ফুনায কাজজি কদয থাদকন মআ জামগাজিদক জদভন্ট জদদম ঢারাআ কদয 

মদওমায জনয প্রদতযক দযদক াত াজায িাকা কদয মদওমা দমদছ, এছািা কভ ুদদ মরান মদওমায ফযফিা মতা 

অদছআ,তাআ মকা াদযজিব এয বূজভকা জফদল গুরুত্বূণথ। 
 

প্রধান জীজফকা: জীজফকা প্রধানত তাাঁত মফানা, তাছািা ুদতা ততজয কদয ফাআদয জফজক্র কদয, দনদক কৃজল কাজ কদয, 

তাছািা মছািখাদিা ফযফা কদয থাদকন। জযফাদয প্রাপ্ত  ফয়স্ক   দযযা মকান না মকান কাজ কদয থাদকন। 
 

     ফাধথকয মনন, জফধফা বাতা এগুদরা মদম থাদকন। ৩০-৪০  জি মল্ফ মল্প গ্রু অদছ।গরু ছাগর ারন 

কদয প্রাম প্রদতযকজি জযফাদয,এখাদনয মফজযবাগ মরাকআ নযানয নগ্রয  মশ্রণীয অওতাম। 
 

     ভাকজিঅয ুজর মস্টদনয দূযত্ব এক  জকদরাজভিায। মকান ভযাম িদর ুজর মস্টদনয দ্বাযি ম, 

মখাদন তাযা জাজস্ট াম ফদর  তাদদয দাজফ। 
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     এআ ঞ্চদর ফুনাকায জাজতদদয ভদধয জাজতগত  প্রজতফন্ধকতা  অদছ। ওআ জাজতয মছদরদভদমদদয তফফাজক 

ম্পকথ ন্ত জাদতয ভদধযআ ম। 
 

     জজক্ষত ঞ্চর ওমাম তাদদয ফাজিয মছদরদভদমদদয ভদধয দনদকআ প্রজতজষ্ঠত দদ ফতথভান। 
 

যাজননজতক ও াভাজজক দচতনতা: ভাঙ্কজিয়ায ৬ জি ওমািথ, কুভাযুদযয  াাঁচজি ওমািথ, মগাার প্রাদদয   একজি 

ওমািথ জনদম ভাঙ্কজিয়া ঞ্চাদমত গজিত।  মফজয বাগ াধাযণ জনতা যাজননজতক মক্ষদে জক্রয় নয়, তাযা জনফথাচন 

মল ফায য জনদজদদয ফুনা কাদজ ফযস্ত থাদকন,এখাদন মকাদনা যাজননজতক জংা জযদৃষ্ট য়না ,ুতযাং 

ঞ্চাদয়ত জযচারনা মক্ষদে তাযা জনযদক্ষ বাদফ জনদজদদয ভতাভত মদন,জকন্তু উচ্চ জক্ষায বাফ ও জক্রয় 

যাজনীজতদত ফথাজধক ভানুদলয ংগ্রদনয বাদফ তাযা ফুনাকায  ফযফায   মক্ষদে  জফদল ুদমাগ ুজফধা মথদক 

ফজঞ্চত দেন। তদফ ভজরা  ংগ্রন মতভন মনআ। মম অনগুদরা ংযজক্ষত অন মআ অনগুদরা ছািা াধাযন 

অদন ভজরাদদয ংগ্রণ মচাদখ িায ভদতা নম। 
 

থথননজতক ও াভাজজক ভযা : প্রথভ ভযা র উৎাজদত  দ্রদফযয  ফাজাজযকযণ। ফুনাকায জাজতয মরাদকযা মম 

জযভাদণ ফস্ত্র ফুদন ফা মম ভাদনয কাজ কযদছ তায জিক ফাজাজযকযণ দে না ফা উৎাজদত দ্রফয গুজর ফাজাযজাত 

না ওমাম জিক ভূরয তাযা াদেন না। 
 

ভাজন ভযা : ফাজাযজাত জিকবাদফ কযায ফযফিা না থাকায  জনয  ফাআদয মথদক ভাজনযা ওআ ফস্ত্রগুদরা ক্রম 

কদয। দনক ভম ফা মফজযবাগ ভম তাযা মআ দ্রফয গুজরয জিক দাভ মদন না তা দেও তাদদযদক জফজক্র কযা 

ছািা উাম থাদক না। 
 

স্বেতা: ফস্ত্র ততজয কযা ও তাদক জিক ফাজাজয কযদনয জনয ুদযা ফযফিাজিয ভদধয স্বেতা  প্রদমাজন, তা 

জিকবাদফ দে না।এয পদর ফুনাকাদযযা কাদজয অগ্র াযাদেন।  
 

প্রজতদমাজগতাভরূক ফাজায: ফতথভান মুগ প্রজতদমাজগতাভূরক ফাজাদযয মুগ। এআ ফাজাদয জিদক থাকায জনয অধুজনক 

জিজাআন ফা নকা দযকায, মা উদবাক্তা অগ্রদয াদথ জকনদফ। তা তাদদয কাদছ  মনআ ফা  জিক প্রজক্ষণ তাযা 

াদেন না। 
 

     ঞ্চভত তাদদয ফ মথদক ফি ভযা র জিক ফা উমুক্ত াজযশ্রজভক, মা তাযা াদেন না ,উমুক্ত 

াজযশ্রজভক না াওমাম এআ কাজ মথদক তাযা অগ্র াযাদে ,নয কাদজ চদর মাদে  বাদরা মযাজগাদযয অাম। 

অদগ ওআ ঞ্চদর ৬০০ মথদক ৭০০ জযফাদযয কাি মফানায কাজ দতা ফতথভাদন তা কদভ ভাে ১০০ জযফাদযয 

এআ কাি মফানায কাজ ম। 
 

     ভাঙ্কজিয়া ফস্ত্র জল্প তায অআদিজন্টজি ক্রাআজদ  বুগদছ, ুতযাং এআ গ্রাদভয ফুনাকাযদদয জফকাদয  জনয   

প্রথদভ তাদদয ভদধয যাজননজতক দচতনতা  দযকায , জফদলতঃ ভজরাদদয যাজননজতক জক্রয়তা প্রদয়াজন নযথা 

জফজবি প্রকায যকাজয মমাজনা এআ মগাষ্ঠীয  ভানুদলয জনয থথ ীন দয়মাদফ। 
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